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ВЪВЕДЕНИЕ
Индустрията, свързана с организирането на събития, се развива в сложна,
динамична среда и затова целта на този наръчник и на предстоящите интерактивни
семинари е да се гарантира, че хората, работещи в сферата на планирането,
организирането и провеждането на събития, са:
 запознати с най-новите теории в тази сфера и могат да ги прилагат по
подходящ и професионален начин при решаването на проблеми, свързани със събитията;
 в състояние да предлагат и оценяват решения на проблемите, възникващи в
контекста на професионалното планиране на събития;
 в състояние да разчитат на личния и професионалния си опит и да го
подобряват в сферата на обучението на възрастни.
Цели на проекта
Целите на проекта са заложени така, че да дадат възможност на участниците да:
 се обучават в една подкрепяща ги среда, която им позволява да критикуват,
оценяват и ценят собствения си опит;
 разгледат и разберат редица теоретични постулати, които могат да се
приложат за подобряване на практиката и ще помогнат на участниците да са поефективни в планирането, организирането и провеждането на събития както в организациите си, така и в своите страни;
 придобият умения, знания и опит в планирането, организирането и провеждането на събития и чрез анализ да развиват програми за действие, които да отговарят
на промените в реалния свят и дори да ги изпреварват.
Цели на наръчника
Целите са да:
 се демонстрира разбиране на съответната теория и как може тя да бъде
приложена на практика от организации, които желаят да провеждат събития;
 се идентифицират основните въпроси при планирането, организирането и
провеждането на събития;
 се следят, разглеждат и оценяват процесите и резултатите от новите
перспективи в управлението на събитията;
 се предостави гъвкава и кохерентна рамка, която да гарантира прилагането
на академични критерии при провеждането на семинарите;
 се предостави съвременна информация за нуждите на индивидите и
организациите;
 се надграждат обучителен опит и знание както у индивидите, така и в
организациите, в които работят.
Обосновка и проект
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Наръчникът цели да отговори на нуждите от осъвременяване на знанията и
уменията на хората, планиращи и организиращи събития. Той ще окаже значима
подкрепа на практикуващите в сферата на управлението на събития.
Наръчникът се състои от глави, представящи основни дейности, свързани с
управлението на събития и съответните допълнителни ресурси, включително и
уебстраници. Главите в наръчника ще формират допълнителен, широкообхватен
подход към идеите и концепциите, които се разглеждат понастоящем. Това позволява
достатъчна гъвкавост, така че проектът да бъде разработен по начин, който да отговаря
на нуждите на индивидите и организациите.
Специфичното съдържание на всяко обучение ще се различава в зависимост от
страната участник и пазарния контекст. Детайлите по основните въпроси ще се
различават, тъй като са разработени така, че да отговарят на тези пазари и нужди.
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Глава 1
МОДЕЛИ ЗА ПЛАНИРАНЕ НА СЪБИТИЯТА
1.1. Определение за събитие
Определенията за събитие ни дават отправна точка, от която да започнем да
градим по-нататъшни предположения. Много от определенията по-долу са предложени
от университетски преподаватели/практикуващи и помагат с това, че ни дават насока и
яснота. Те донякъде са противоречиви по своята същност, но помагат на
практикуващите да дискутират по въпроса.
„Събитията са временни явления... Те имат определена продължителност и за
планираните събития тя обикновено е фиксирана и оповестена.” (Getz, 1997, p. 4)
Гец (1997) допълва също, че „събитията са преходни и всяко събитие е уникална
смесица от своята продължителност, условия, управление и хора”.
От този цитат става ясно кои са основните термини и те ще бъдат разгледани поподробно в следващите глави. В него се отбелязват връзките между управлението,
времето, персонала, посетителите и мястото на събитието. В подкрепа на всичко това
идват планирането и организирането на тези ресурси.
„Събитието е уникален момент във времето, който се отбелязва с церемония и
ритуал, който да задоволи специфичните нужди.” (Goldblatt, 2005)
По отношение на специалните събития се приема, че няма стандартна
дефиниция, тъй като мненията са разнообразни. Поради липсата на такава яснота се
използват дефиниции от гледна точка както на организаторите на събитието, така и на
гостите:
1. Специалното събитие е еднократно или рядко случващо се събитие извън
нормалната програма или дейност на организацията спонсор или организатор.
2. За клиента или госта специалното събитие е възможност за отдих, за социално или културно преживяване извън ежедневните преживявания. (Getz, 1997, p. 4)
„Специалните събития са феномен, който произлиза от онези нерутинни
събития, които имат културни, персонални или организационни цели, или такива,
свързани със свободното време, извън нормалните дейности в ежедневието, чиято цел е
да просветят, да забавляват група хора или да предизвикат определени изживявания у
тях.” (Shone & Parry, 2004, p. 3)
Задача.  Време 10 минути
Измислете свои собствени дефиниции. Кои основни
термини ще използвате?
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Предложение за категоризация на специалните събития
Събития, свързани със
свободното време
(свободно време, спорт, почивка)

Лични събития
(сватби, рождени
дни, годишнини)

Културни събития
(церемонии,
религиозни празници,
събития, свързани с
културно-историческото наследство,
изкуството и
фолклора)

Специални
събития

Организационни събития
(реклами, политически прояви,
благотворителност, продажби)

Типология на събитията
изкуство/
забавления
културни
празненства

бизнес/
търговия

Типология на
планираните
събития

частни
събития

политика/
държава

отдих

спортни
състезания

обучение/
наука

Задача.  Време 10 минути
Използвайки типологията на Гец за събитията, дайте някои специфични примери
за всяка от гореспоменатите категории на специалните събития.
Например за празненства в сферата на културата може да предложите:
 фестивали;
 паради;
 религиозни събития.
Допълнителни определения:
 „Големи събития са тези, които според своя мащаб и медийния интерес,
който предизвикват, могат да привлекат значителен брой посетители, медийно отразяване и икономически ползи.” (Bowdin et al., 2001, p. 18)
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 Терминът „изключителни събития” се отнася до тези събития, които до
такава степен се идентифицират с духа или характера на даден град или регион, че
стават синоним за името на мястото и печелят всеобщо признание и познаваемост.”
(Bowdin et al., 2001, p. 17)
 „Големи единични или повтарящи се събития са събитията с ограничена
продължителност, чиято цел е да се подобрят популярността, привлекателността или
доходността на дадена туристическа дестинация в краткосрочен и/или дългосрочен
план. Тези събития разчитат за своя успех на уникалността, статута или временната
значимост, за да създадат интерес и да предизвикат внимание.” (Ritchie, 1984, p.2)
 „Мегасъбития са тези събития, които благодарение на мащабите и значимостта си са довели до невероятно високи нива на туризъм, медийно отразяване,
престиж или икономическо влияние за общността или дестинацията домакин.” (Getz,
1997, p.6)
 „Мегасъбития са тези, които засягат цялата икономика и се отразяват в
глобалните медии. Тези събития като цяло се разработват след конкурентно наддаване.” (Bowdin et al., 2001, p. 16)
Категоризация на събитията

Степен на влияние
(посещаемост, медиен
профил, инфраструктура,
разходи, печалби)

Висока

Ниска
Местно Голямо Изключително

Мегасъбитие

Категория събития

Заключение
1. Специалните събития се случват извън нормалната програма.
2. Изключителните събития предлагат високо ниво на забележимост за
общността.
3. Мегасъбитията се отличават с невероятно високи нива на туризъм, медийно
отразяване, престиж или икономическо влияние.
4. За класифициране на събитията могат да се използват различни критерии.
Допълнителни определения – бизнес туризъм и MICE
Няма приета и общо дефинирана терминология в индустрията на събитията и се
води спор около термина „бизнес туризъм” и дали той е подходящ, за да опише сектор,
който включва големи форуми, конференции, изложби и инсентив-пътувания (Rogers,
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2008). Терминът като цяло е приет в Европа, но в други части на света, например в
Австралия, се използва терминът „бизнес събития”.
Акронимът MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions or Events –
срещи, инициативи, конференции и изложби или събития) също се използва. В Канада
се използва терминът MC&IT (meetings, conventions and incentive travel – срещи,
конвенции и инсентив-пътувания). В тази област се използват терминология и език,
които правят изследването и дискусиите в индустрията понякога доста объркващи.
1.2. Модели на събития и управление на процесите на събитията
Целта на тази глава е да изясни процесите, включени в управлението на събития.
Участниците ще разгледат съответните теоретични перспективи за управлението на
събития и ще ги приложат на своето работно място и в своя събитиен контекст. Ще
бъдат представени основните налични техники на управляващия събитието за
организиране, предлагане, планиране и управление на разнообразни събития.
Моделите са полезна първоначална отправна точка и могат да помогнат за
изработване на по-добре структурирани и подредени подходи за планирането на
събития. Няма модел, който да е приложим за всички събития. Организаторът на
събитието избира модела, който е полезен и разбираем за заинтересованите страни.
Тези модели са гъвкави, могат да се преразглеждат, но могат да служат и за
отправна точка. Като визуално представяне на основните области в процеса на
планиране на събитията те допълват цялостната представа за процеса. Идеята е, че вие
можете да формулирате своите собствени модели за планиране на събитията. Важното
е моделът да работи възможно най-добре за вас и за вашата организация.
Моделите за планиране на събитията помагат при планирането. В бързо
променящия се свят на събитията с може би все по-ограничено време за планиране, помалко време за провеждане и по-конкурентна среда е важно организациите да
използват и да максимизират всички свои ресурси ефективно и ефикасно и да
управляват и контролират своето време. Планирането и използването на модели за
планиране на събитията може да бъде от полза в тази сфера.
1.3. Основни моменти в планирането
Опорни точки в планирането
 Успешното планиране гарантира конкурентоспособността на дадена организация/събитие.
 Чрез планирането се създават собствени стратегии и се представят на
организацията.
 Планирането се състои в това да се установи къде се намира организацията
понастоящем, къде е най-добре да се придвижи в бъдеще и какви са стратегиите и
тактиките за постигане на тази позиция.
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Ползи от планирането
Помага на управляващите да установяват и разрешават проблеми.
Предоставят се алтернативни стратегии за разглеждане.
Разясняват се задълженията на персонала.

 Намалява се несигурността от бъдещето и така се намалява съпротивата за
промяна.
 „Поради уникалната същност на всяко специално събитие планирането е
процес, който трябва да се изпълнява непрекъснато от началото (първоначалната идея)
до края на събитието (оценка и обратна информация).” (Catherwood & Van Kirk, 1992,
p. 5)
Вярно е, че събитията могат да бъдат разделени на етапи без официално приета
структура за планиране и управление. Но тъй като събитията стават все по-големи,
сложни и изискват все повече ресурси по отношение на финансиране, хора, време и
опит, то могат да бъдат приложени всички теории и техники на бизнес управлението.
Задача.  Време 10 минути
Какви причини бихте посочили, с които да аргументирате
отказа от планиране? Подредете своя списък по
приоритети.




Сравнете списъка си с тези на останалите. Задайте си
въпроса дали това са оправдателни причини или просто
извинения.
Не е възможно да оценим дадено събитие или да съдим дали то е било успешно,
или не, ако не сме си поставили още в началото някакви критерии и цели. Без тях
нямаме мерило, с което да измерим изпълнението. Измерванията по време на събитията
са основните средства за оценяване на достигането на целите на управлението.
Изследването на изискванията на заинтересованите страни, делегатите и клиентите и на това как да превърнем една идея в пакет, а впоследствие и в добре структурирано събитие, изисква да бъде съставен ясен списък с цели. Те са постижими
стъпки на измерими постижения. Целите трябва да се поставят, одобрят и разберат от
всички заинтересовани – това ще доведе до по-ясен фокус, координирани усилия и
единство на изпълнението.
Полезно е да запомним следните пет точки, свързани с целите, формиращи
акронима СИПРО:
СИПРО цели на събитията
 Специфични за събитието.
 Измерими в статистическо отношение.
 Постижими или приети от участващите.
 Реалистични или съответстващи на наличните ресурси.
 Организирани и вписани във времевия график на събитието.
(Watt, 1988, p. 11)
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Задача.  Време 10 минути
Върнете се мислено назад във времето към събитие, в
което сте участвали отблизо от възникването на концепцията/идеята за него.
.................................................................................................
Обмислете и отбележете етапите, през които сте преминали от началото до окончателното му приключване.




Сравнете вашия списък с тези на останалите и с
теорията. Ако има разлики, моля, посочете какви могат
да са причините за това.
Задача.  Време 20 минути
Определете своя контролен лист на операциите за
събитие, с което сте/сте били добре запознати. Той
трябва да посочва всяка задача, за която се изискват
действия. Трябва да сте в състояние да групирате
всички основни дейности в рубрики.

По-долу визуално са представени избрани модели за планиране на събитие. Моделите са съставени от университетски преподаватели/практикуващи от Великобритания,
Северна Америка и Австралия.
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Процес на планиране на събитие
Външна среда

Идейно
предложение

Проучване
на
осъществимостта

Вътрешна
среда

Търсене от
клиентите

Изготвяне на
маркетингов
бюджет

Цели и
задачи

Изисквания за
изпълнението

План за
изпълнение

Наличност
на ресурси

Логистично
осигуряване

Корпоративен
план

Партньорства

По време
на и след
събитието

Мониторинг
и оценка

Бъдеща
практика
Източник: Watt, 1998, p. 6

Процес на планиране на събитие
Стратегически план

Определяне на визия и мисия
на събитието

Формулиране на СИПРО цели на
събитието

Разработване на стратегии за
събитието

Изследване на вътрешната и
външната среда (SWOT и PEST
анализ)

Прецизиране на постоянния план:
 политики;
 правила;
 стандартни процедури
и методи.

Прецизиране на плана за
еднократна действия:
 програми;
 проекти;
 бюджети.

Определяне на организационната структура:
 длъжностни
характеристики

ОПЕРАТИВЕН ПЛАН
Източник: Bowdin et al., 2001
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Процес на планиране на проект на еднократно събитие

1. ИДЕЯ ИЛИ НАМЕРЕНИЕ ЗА
УЧАСТИЕ В ТЪРГ

Подобрения

2. ПРОУЧВАНЕ НА
ОСЪЩЕСТВИМОСТТА
3. РЕШЕНИЕ ДАЛИ ДА ПРОДЪЛЖИМ
ИЛИ ДА СЕ ОТКАЖЕМ
4. ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПЛАН

5. ДЕТАЙЛНО ПЛАНИРАНЕ

ТЪРГ (АКО Е
НЕОБХОДИМО):
ОДОБРЕНИЕ

6. ПРИЛАГАНЕ

Финансиране, изграждане,
организиране, маркетинг; операции

7. СЪБИТИЕ
Подобрения: решаване на проблеми

8. ЗАВЪРШВАНЕ, ПРИКЛЮЧВАНЕ

Източник: Getz, 1997
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Процес на планиране на събитие

1. Разработване на концепцията за събитието
или намерение да се обяви търг
Подобрения
2. Проучване на осъществимостта:
 разходи и ползи от събитието
 изисквания за ресурси за събитието
3а. Решение дали да продължим, или да се
откажем

3б. Търг (ако е необходимо):
одобрение

4. Планиране и изпълнение:
 анализ на ситуацията
 поставяне на цели
 оценка и избор на стратегия
разработване на оперативни планове в
области като финансиране, организиране,
маркетинг и човешки ресурси
5. Събитие
 подобрения
 решаване на проблеми
6. Приключване

7. Оценка и обратна връзка
Източник: Allen et al., 2002

Разгледайте четирите модела за планиране на събития.
Кои са основните точки, които привличат вниманието ви?
Бихте ли приели някой от моделите или ще изготвите свой собствен?
1.4. Организиране на конгреси и конференции
Важно е програмата за събитието да отговаря на основните му цели. Всяко
събитие, разбира се, е различно по съдържание, местоположение, състав на делегациите, продължителност, стил и др. Има обаче тенденция за поставяне на по-силен
бизнес акцент върху обучението и участието.
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Задача.  Време 10 минути
Работете в малки групи и избройте въпросите, които
бихте задали, за да определите целта и акцента на такова
събитие.*



* Запознайте се с Приложението.
Някои от въпросите в Приложението може първоначално да изглеждат ясни от
само себе си, но ако отделите време да ги проучите по-обстойно, организацията ви
може само да спечели по отношение на управлението на времето, фокуса и яснотата и в
крайна сметка да гарантира успеха на събитието, а и вероятността то да се повтори е
по-голяма.
Организаторите трябва да посветят повече време и внимание на вида на
програмата/сесията. Участниците и потенциалните партньори формират разнообразие
от различни култури, освен това те са сложни човешки същества със свой собствен
емоционален заряд и затова може би заслужават нов подход при организирането на
конгреси и конференции и съпровождащите ги срещи.
Трябва да се обърне внимание и на организирането на обеди, приеми и други
форми за осъществяване на контакти по време на конференциите и срещите или в
свободното време. Ако събитието комбинира бизнес програма със социална такава, то
социалният дневен ред изисква планиране и креативност от екипа на организаторите, за
да се направи събитието запомнящо се. Трябва също така да се открие правилното
съчетание на докладчици и участници. Някои от основните теми по въпроса включват:
„Петте Д” на новите срещи:
• Диалог, а не срещи.
• Дълбока всеотдайност и активно включване на участниците.
• Дизайн на формата, дневния ред и заобикалящата среда.
• Дигитални медии.
• Драматизиращо съдържание.
Източник: Copenhagen Convention and Visitor Bureau (CVB), 2007

Изборът на говорители и ръководители на семинарите е жизненоважен и в много
случаи може да бъде наложен на организатора от висшето ръководство. В такъв случай
ролята на организатора е да гарантира, че говорителите са добре запознати с целите на
събитието и със собственото си представяне.
• Стегнати презентации: ключови са изборът, представянето и вписването на
презентациите в цялостната програма и в определеното време.
• Социалната интеграция и взаимодействие и споделянето на знания в малки
групи са много важни. Насърчават се възможностите за интерактивност и ангажираност
и се увеличават възможностите за връзки между участниците.
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• Ефективно осигуряване: Ако срещата ще представя нови обучителни
техники, то тя трябва да бъде водена от умел модератор.
Препоръчителна литература
1. Bowdin, G. et al. (2007) Events Management. 2nd ed., Elsevier ButterworthHeinemann, Oxford.
2. Getz, D. (2007) Event studies. Theory, research and policy for planned events.
3. Goldblatt, J. J. (2002) Special Events: Twenty-first Century Global Event
Management. Wiley, London.
4. Health & Safety Executive (1999) The Event Safety Guide, HMSO, London.
5. Health & Safety Executive (1996) Managing Crowds Safely, HMSO, London.
6. Rogers, T. (2008) Conferences & Conventions: A Global Industry. 2nd ed.,
Butterworth Heinemann.
7. Watt, D. C. (1998) Event Management in Leisure & Tourism. Longman, Harlow.
Полезни интернет сайтове
AEO – Association of Exhibition Organisers. http://www.aeo.org.uk.
AFO – Association of Festival Organisers. http://www.afouk.org.
Eventia – http://www.eventia.org.uk
NOEA – National Outdoor Events Association. http://www.noea.org.uk.
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Приложение
ОРГАНИЗИРАНЕ НА КОНГРЕСИ И КОНФЕРЕНЦИИ
Задача.  Време 10 минути
Работете в малки групи и избройте въпросите, които
бихте задали, за да определите целта и насочеността на
едно такова събитие.



Сравнете вашия списък с точките по-долу:
 Каква е целта на събитието? Да обучава? Да информира? Да продава? Да
мотивира? Да проведе празненство?
 Какви са основните ценности на организацията клиент?
 Кои са измеримите и неизмеримите цели? Каква възвращаемост на инвестициите търси клиентът?
 Коя е публиката? Какъв е профилът на публиката?
 Посетителите познават ли се предварително?
 Какво е посланието?
 Какъв имидж иска да създаде клиентът?
 Какво трябва да се случи в умовете на посетителите в резултат на събитието?
Как трябва да се чувстват участниците, когато напускат мястото, и какво послание
трябва да отнесат със себе си?
 Какъв е процесът на генериране на обратна връзка с публиката?
 Събитието част ли е от по-голям маркетингов микс? Как марковата идентичност на клиента се отразява в събитието?
 Кога е събитието? През кой сезон и коя част на годината се провежда?
 Колко посетители ще има?
 Какъв е бюджетът? Формата или съдържанието е приоритет, или се търси
баланс между двете?
 Това първото събитие от този род ли е? Ако не е, то каква е предисторията му?
 Какъв е екипът? Кои са основните контакти?
 Кои са партньорите, спонсорите и заинтересованите страни?
 Къде се провежда събитието и каква е специфичната логистика на мястото?
 Какво не иска клиентът?
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Глава 2
УСПЕШНИ СТРАТЕГИИ
2.1. Процес на изготвяне на стратегия
Стратегията на събитието и нейното изпълнение включват всички фактори,
които определят успеха на събитието. При организирането на което и да е събитие
трябва да се следват пет основни стъпки:
Петте задачи на стратегията на събитието
Задача 1
Разработване
на мисия
и визия

Преработва
се при необходимост

Задача 2

Задача 3

Задача 4

Задача 5

Поставяне
на цели

Изготвяне на
стратегия за
постигане на
целите

Прилагане и
изпълнение
на
стратегията

Оценка и
корекции

Преработва
се при необходимост

Подобрение /
промяна

Подобрение /
промяна

Повтаряне
при необходимост

1. МИСИЯТА определя целта на събитията, философията и ценностите, които
ги ръководят, както и обхвата на бизнеса.
Мисията трябва да бъде:
 кратка, ясна и разбираема;
 ориентирана към целите, да представя насоката и акцентите;
 определяща сферата на дейност на фирмата и критериите за успех;
 вдъхновяваща и мотивираща, да дава на служителите чувство за принадлежност;
 отразяваща стратегията на компанията.
Пример: Събитията, свързани с Морския фестивал в Клайпеда
Мисия: „да представи на хора с различна възраст и културни изисквания едно
интересно и колоритно минало, предлагайки им събития с морска тематика”.
Визия: „с помощта на популярния фестивал да се затвърди изключителният
имидж на Клайпеда като пристанищен град в Литва и в чужбина”.
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2. Два вида цели: финансови и стратегически.
3. Изготвяне на стратегия за постигане на добро представяне: 5 подхода
 Макроикономически анализ
 Индустриален анализ
 Теория на игрите
 Формулиране на стратегия, базирана на възможностите
 Динамични възможности и еволюционно мислене
4. Изпълнението на стратегията е основна административна дейност и включва
следните компоненти:
 изграждане на организация, способна да изпълни стратегията успешно;
 установяване на бюджет, подкрепящ стратегията;
 създаване на административна система за подкрепа;
 изготвяне на награди и стимули, които са свързани с целите и стратегията;
 оформяне на корпоративната култура така, че да е в съответствие със стратегията;
 упражняване на стратегическо ръководство.
5. Упражняването на стратегическо ръководство е постоянна задача. Мениджърите трябва непрестанно да оценяват представянето, да следят ситуацията и да наблюдават доколко добре се развиват нещата.
Промяна на дългосрочната насоченост на компанията:
 промяна в насочеността на бизнеса;
 разширяване или стесняване на целите на представянето;
 промяна на стратегията;
 подобряване на изпълнението на стратегията.
Задача.  Време 10 минути
Формулирайте мисия и визия за традиционния празник на
вашия град.

2.2. Съдържание на стратегията
Както при много дейности от бизнеса и живота е много важно да се поставят
няколко въпроса, преди да се изготви стратегията за събитието. Трябва да се дадат
отговори на някои основни въпроси, например какво трябва да се направи, защо да се
действа по този или друг начин, преди да се вземе решение, и дали събитието е
постижимо изобщо. Трябва да се започне от най-простото и да се стигне до посложното, което при необходимост може да се прилага при по-мащабни събития.
Според Саундър основните въпроси са следните:
 На първо място – защо трябва да организираме събитието?
 Избрали ли сме най-добрия начин да постигнем това, което искаме?
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 Какъв тип ще бъде събитието, което планираме?
 Кога ще организираме събитието?
 Съгласували ли сме го с пряко свързаните хора?
 Уредили ли сме въпроса с телевизионните компании, т.е. провели ли сме
преговори за участието на техни представители?
 Къде ще се състои нашето събитие?
 Разполагаме ли с наистина подходящи условия за него...
 или събитието трябва да се организира на друго място, където има по-добри
съоръжения за провеждането му?
 Мястото, което ще използваме, ще предостави ли всички необходими
условия?
 По какъв начин можем да го постигнем?
 Възможно ли е да използваме механизмите на събитието така, че да гарантираме успешното му постигане?
 Колко ще струва организацията на събитието?
 Откъде ще набавим парите?
 Кой ще се заеме с организацията?
 Кой ще го посети?
 Кой ще го гледа?
 Кой ще участва в него?
 Кой ще плаща?
 Дали медиите ще се заинтересуват от него?
 Дали спонсорите ще се заинтересуват от него?
 Дали политиците и властите ще харесат събитието?
 Колко събития от този вид се провеждат там?
 Каква е следващата ни стъпка?
 С какво трябва да започнем?
Подобни въпроси се задават от Переверзин, автора на „Изкуството на спортния
мениджмънт”.
Защо?
Това е най-важният въпрос, когато се имат предвид спортни или организирани и
друг път събития. Ако няма ясна причина и комплекс от паралелни цели, то това
събитие не бива да се организира. Няма смисъл да се провежда събитие само защото е
имало такова през изминалата година или защото то е част от нашия календар с
мероприятия. Няма да е правилно да се изгуби толкова време, по-добре е събитието да
се откаже.
Какъв тип?
След като сме решили, че има сериозно основание за провеждане на събитието,
то следващата стъпка е да преценим какъв трябва да е форматът му. Дали трябва да е
посветен на хора от определена възраст и дали удовлетворява основната ни цел? Всеки
детайл, свързан със събитието, трябва да бъде прецизиран и изпълнен докрай. Провеждането на неправилния тип събитие е също толкова лошо, колкото и провеждането
на събитие без причина.
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Къде?
Въпросът за наличието на подходящо място и съоръжения за събитието е от
изключителна важност. Важно е мястото да разполага с допълнителни стаи, медицински услуги и др. Трябва предварително да се подготви списък с условия, за да се
гарантира, че са изпълнени всички изисквания.
Кога?
Времето на събитието може да се определи от много фактори. За да се събуди
по-голям обществен интерес и да се избегне застъпване с други прояви, трябва да
проследим отблизо местния, националния и международния календар и да се уверим,
че датата, предвидена за събитието, е свободна.
С каква цел?
Това е друг основен въпрос, тъй като ако няма хора, заинтересовани от
събитието, няма смисъл то да се организира. Целта на събитието може да е набиране на
средства или популяризиране на идея, но като цяло трябва да присъства факторът на
съпричастност, защото в противен случай събитието няма да се посрещне с интерес.
Може да се случи събитието да не е организирано за тези хора (с други думи, да е
повече за организаторите, отколкото за участниците) или да се провежда, за да
задоволи политиците, въпреки че моментът не е подходящ за такъв тип събития. Струва
си да се организира събитие, ако има участващи потребители.
Под чий патронаж?
Може да възникнат редица проблеми, ако събитието се организира при
положение, че има силна група организатори. Тази дейност изисква определени умения
от организаторите, били те платени или доброволци. Винаги има риск от провал, когато
например спортно събитие се организира от хора без опит или умения в съответната
сфера. Трябва да отхвърлим идеята, че група от хора могат да организират футболния
шампионат на Европа или на Британската общност, след като са организирали успешно
местен футболен мач.
Без съмнение има възможност да се закупят такива услуги или съвет, но това
може да се окаже много скъпо и ето защо този въпрос трябва да се обмисли сериозно в
самото начало на планирането на бюджета. Ако не разполагате с опитен организатор,
вие трябва сами да оформите идеята за събитието.
Кой ще посети събитието?
Сред организаторите на спортни прояви е широко разпространено схващането,
че е достатъчно да проведат събитието и всички ще се втурнат да го гледат. Но на
практика не е така. С изключение на великите спортни събития, като Купата на УЕФА
или Евровизия, при другите прояви броят на посетителите не е голям. Истината е, че
повечето от потенциалните участници в такива събития – феновете на спорта, биват
прогонени от високите цени на билетите.
Колко ще струва?
Това е много важен въпрос, но често не се анализира достатъчно. На първо
място трябва да се калкулират възможните разходи и да се прецени дали приходите ще
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ги покрият. Неспособността да се определи целият бюджет предварително е сигурен
признак за предстоящи неприятности или провал. Човек трябва да е песимист относно
печалбата и реалист относно разходите.
Кой ще ръководи?
Важно е да знаем, дали имаме на разположение човек или група от хора, които
да ръководят организацията до изпълнението на идеята, да планират и реализират
събитието? Дори и при нормални условия не е лесно да се намери лидер, който да
ръководи ефективен екип с добро представяне в трудна атмосфера, която се нажежава
до голяма степен по време на събитието.
Кой ще плаща?
Финансирането на спортните събития е щекотлив проблем, най-вече при поголемите прояви, когато е особено трудно да се наберат пари за реализирането им. Ето
защо, преди да се заемем със задачата, е важно да определим предварително всички
възможни разходи и начините да ги посрещнем. Много събития са се проваляли в
миналото поради лошо съставен бюджет.
Например често се смята, че финансирането е много вероятно, макар че на
практика то е или много трудно, или едва постижимо. Характерът на събитието може
да не е задължително атрактивен за спонсорите и затова не трябва да се доверяваме на
успеха без подготовка. Има хора, като местните власти, доброволци и др., които с
желание подкрепят такива инициативи, но въпреки това най-важното е да се знаят
предварително всички източници на финансиране.
Задача.  Време 45 минути
Практическа работа в група. Екипи от 4 – 5 души. Изгответе
стратегия за традиционната проява на вашия град.

В зависимост от вида и мащабите на събитието отделните му елементи имат
различна важност. Ако очакваме успех, е необходимо да оценим възможните стратегически фактори: определяне на целта му и създаване на марка; установяване на
целевите групи; анализ на пазарния потенциал; определяне на разходите, продукта и
политиката за разпространение; впрягане на потенциала за продажба, реклама, комуникации, промоции; идентификация на PR инструментите; определяне на вероятните
спонсори; изготвяне на контролни таблици, които съдържат основните идеи и източници и служат за креативното управление на събитието.
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Ето един пример (Holzbauer, Event management, psl. 237):
Фактори на успеха
Начало:
Състояние:
Отговорно лице:
Асистент:
Определяне на факторите на успеха
Тема
Резултат
Кой?
Цели
Целеви групи (състав)
Наименование
на
събитието
(търговска марка)
Вид на събитието, причина
Мото
Лого
Участващи страни
Анализ на пазарните възможности
Маркетингова
стратегия,
която
включва:
 Продукт (място на събитието, програма, кетъринг, обслужване и др.)
 Цена (вход, храна, напитки и др.)
 Разпространение (покани, продажба на билети за вход и др.)
 Комуникации (реклама, промоции,
PR и др.)
Спонсорство
Организиране и реализиране на
стратегията
Управление / контрол
Окончателен доклад
Изпълнено от:
Бележки:
Попълнете таблицата.
Таблица на събитието
Събитие:_________________
Дата:_____________________
Време:___________________
Място:____________________
Брой хора:
Помещения (налична информация):
Брой места за сядане:
Украса:
Реклама:
Музика:
Забавна програма:
Изисквания:
Комуникации:
24

Кога?

Изпълнители:
Информация:
Разходи:
Храна и напитки:
В заключение може да се направи изводът, че стратегията на събитието е
съставна част от сбора на множество стратегии, които могат да се представят със
следната схема:
СТРАТЕГИЯ НА
СЪБИТИЕТО

Маркетингова
стратегия на
събитието

Управленска
стратегия на
събитието

Стратегия за
управление на
риска

Стратегия за
контрол/
мониторинг

2.3. Цели на събитието
Ако не виждаме целта на събитието (това е насочеността му към стратегията),
няма начин да го осъществим.
Цели на събитието
Позиция /
изходна
ситуация
outcome

Стратегия

Цел(и)

Източник: Watt. Sports Management, p. 190.

Много събития са се проваляли поради погрешно поставени цели, тоест липса на
ясно обосноваване на смисъла на събитието, неговия вид и съдържание, целевите му
групи и техните интереси, на това по какъв начин то се различава от другите, какво го
прави ексклузивно и др.
Всяко събитие освен причина трябва да има и цели. Трябва да има поне три до
пет такива. Те трябва да са ясно изразени и поставени, така че ясно да видим и оценим
успеха след събитието.
Целите трябва да бъдат (Yeoman, Festival and Еvents):
 точни;
 измерими;
 съгласувани;
 разбираеми;
 ясни;
 постижими;
 реални;
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 прости;
 неамбициозни;
 навременни.
Като изпълним тези изисквания, ще формулираме целите, които ще ни помогнат
да оценим своя успех, когато събитието приключи. Този списък ще ни помогне също
така да изпълним задачата си конструктивно и систематично и впоследствие рейтингът
ни ще е висок, а потенциалът ни за подобна бъдеща дейност – по-голям.
Целите ни трябва да са измерими. Те трябва да са разделени на качествени и
количествени:
 качествени цели: удовлетвореност на участниците, обстановка, атмосфера;
 количествени цели: брой участници, оборот на стоките, печалба.
Количествените цели, като броят на участниците, се изчисляват лесно.
Качествените показатели, като степен на забавление, удовлетвореност от нивото на
кетъринга и услугите, могат да бъдат преценени по броя на оплакванията. Ето защо си
заслужава да се проведе анкета. Ако е възможно да се установи, че има търсене на една
или друга услуга за следващите събития, то това означава, че тя си е струвала
инвестициите. Спонсорите също се интересуват от това, че приносът им е оценен и е от
значение.
Задача.  Време 45 минути

 Формулирайте целите на забавно събитие, например
Празници на града и ги разделете на количествени и
качествени.

В зависимост от вида на събитието се определят и поставят различни цели,
които да бъдат постигнати. За изпълнението на тази задача се препоръчва контролната
таблица на Холцбауър. (Event management, psl. 60)
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Определяне на целите

Начало:
Състояние:

Отговорно лице:

Асистент:

Определяне на целите и методите за оценка на успеха:
Тема
Целеви групи, включващи:
География (град/квартал)
Възраст
Пол
Доходи, образование,
професия
Семейно положение
Сфера на дейност
(кетъринг, офис, медия)
Брой на участниците,
протичане на събитието,
посещаемост, разпределена във времето
Оборот на стоките
Бюджет
Приходи (печалби),
резултат
Работа с медията
Удовлетвореност на
участниците
Методи за измерване на
успеха на целите
(например определяне на
потока на участниците
чрез броене, оборот на
стоките, обработване на
данните от приходите,
маркетингов анализ,
преглед на материалите в
пресата и др.)
Изпълнено от:

Резултат

Кой?

Кога?

Бр.

Бележки:

Практическа работа: събитието е посветено на малък литовски град (например
Кретинга), защото има голяма социална разлика между по-големите градове в Литва и
по-малките градчета и общини. За да се съживят социалните дейности в града и да се
разшири обхватът на услугите за почивка, ние предлагаме следния пример:
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Формуляр на събитието:
СТРАТЕГИЯ НА СЪБИТИЕТО
Събитие:
______________________ Дата:
______________________
Време:
______________________ Местоположение: ______________________
Концепция: Какво е това събитие?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________
Защо провеждаме това събитие?
 За да засилим репутацията/престижа на Кретинга сред целевата публика.

 За да покажем, че Кретинга е ценен актив за дадената област.
 За да установим връзки с дарители или други важни лица (VIP).
 За да изградим връзки с хората, определящи нагласите, и с ключови лица.
 За да информираме публиката за тази специфична област.
 За да стимулираме гордост и съпричастност в публиката.
 За да пуснем „слух” за нашата марка в дадената област.
 Друго.
Коя е нашата публика?
 Бивши възпитаници на даден университет / училище

 Доверени лица
 VIP гости
 Бъдещи / настоящи дарители
 Студенти
 Родители
 Преподаватели
 Персонал
 Медия
 Правителствени лица
 Приятели на университета
 Водачи на общественото мнение
 Корпорации / фондации
 Други: _______________________
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Какъв е тонът на това събитие?
 Неофициален
_________________________________________________________________

 Официален
_________________________________________________________________

 Друг:
_______________________________________________________________
Какви са желаните ни цели? (Измерими цели)
 Посещаемост _________________________________________

 Обратна връзка с гостите ___________________________________
 Договори с дарители ______________________________________
 Дарения от дарители ___________________________________
 Други ___________________________________________
Какъв е акцентът на нашето послание? (Моля, подредете акцентите по степен на
важност.)
 __________________________________________________________________

 __________________________________________________________________
 __________________________________________________________________
 __________________________________________________________________
Коя от стратегическите теми можем да включим в програмата?
 Изкуство и хуманитарни науки

 Биотехнологии/природни науки
 Информационни технологии
 Разнообразие
 Училищно образование
 Обучение и изследвания в сферата на околната среда
 Регионално икономическо влияние
 Технологично кабаре (ако се избере, моля, свържете се с Vardenis Pavardenis,
+370 XXXXXXXXXX)
Каква е ролята на официалните лица от университета домакин/водещия университет (ректор, зам.-ректор и др.)?
 Говорител

 Модератор
 Отправящ приветствие
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 Гост
 Не е участник
 Друга: ____________________
Основен дневен ред:
ЧАС – Пристигане и настаняване на персонала от университета
ЧАС – Пристигане на гостите
ЧАС – Начало на програмата (почивки)
ЧАС – Край на програмата
ЧАС – Заминаване на персонала на университета

_________
_________
_________
_________
_________

Правилно представяне на марката:
 Цитиране на индивидуалната интернет страница: www.xxx.lt

 За въпроси се обадете на Vardenis Pavardenis +370 XXXXXXXXXX
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Глава 3
МАРКЕТИНГ НА СЪБИТИЕТО
3.1. Среда на маркетинга
Успехът на организацията се влияе от фактори, които действат във вътрешната и
външната Ј среда; организацията може да повиши успеха си, като приеме стратегии,
които манипулират тези фактори в нейна полза.
Успешната организация не само ще отчита съществуващите фактори, но и ще
предвижда промените, така че да се възползва от промяната в средата, в която оперира.
Маркетингова среда

Макросреда:
 Икономически
фактори
 Политически
фактори
 Технологични
фактори
 Социокултурни
фактори

Макросреда
Микросреда

Микросреда:
 Консуматори
 Доставчици
 Заинтересовани
страни

Вътрешна
среда:
Хора
Пари
Машини
Материали
Време

Източник: http://www.marketingteacher.com/Lessons/lesson_marketing_environment.htm

Организацията се влияе от маркетинговата среда. Има три основни пласта в
маркетинговата среда, а именно – макросреда, микросреда и вътрешна среда.
Микросреда
Тази среда оказва директно влияние върху организацията. Тя включва
доставчиците, които търгуват пряко или непряко, потребителите и клиентите и други
местни заинтересовани страни. Микро означава малко, но това често е подвеждащо. В
този контекст микро описва връзката между фирмите и движещите сили, които я
контролират. Тази връзка е повече местна и фирмата упражнява известно влияние.
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Фактори на микросредата са външните фактори, които организацията може да
контролира.
Макросреда
Макросредата включва всички фактори, които могат да влияят на организацията,
но са извън нейния директен контрол. Тя непрестанно се променя и компанията трябва
да е гъвкава, за да се адаптира. На пазара може да има агресивна конкуренция и
съперничество. Глобализацията означава, че винаги съществува заплахата от продукти
– заместители, и от нови участници. По-широката среда също се променя непрестанно
и пазарът трябва да компенсира промените в културата, политиката, икономиката и
технологията.
ПИСТ фактори (PEST) – това са външни сили, върху които организацията няма
пряк контрол. ПИСТ е акроним и всяка буква представлява вид фактор (политически,
икономически, социален и технологичен).
Вътрешна среда
Всички фактори, които са вътрешни за организацията, са известни като
„вътрешна среда”. Като цяло те се одитират чрез прилагането на пет инструмента –
хора, пари, машини, материали и пазари. Вътрешната среда е важна колкото и
външната среда за управлението на промените.
И така, видовете маркетингова среда могат да бъдат: микросреда и макросреда.
Видове маркетингова среда

Микросреда
Контролируема / измерима
Компания
Клиенти
Конкуренти
Доставчици
Посредници
Общество

Източник: Leonard F. Holey, CAE, CMP (2002).
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Макросреда
Неконтрулируема / неизмерима
Демографска
Икономическа
Естествена
Технологична
Политическа
Културна
Международна
Законова

Задача.  Време 10–60 минути
1. Ако можем да влияем само в известна степен върху макросредата, кои
фактори трябва да отчетем?



2. Защо организирането на две събития – едно квазиправителствено и
едно частно, ще се повлияе по различен начин от политическата среда?



3. Направете ПИСТ анализ на свободно избрано организиране на услуги
на различни нива – местно, национално и глобално.
Местно

Национално

Глобално

Политически
фактори
Икономически
фактори
Технологични
фактори
Социокултурни
фактори

3.2. Съдържание на маркетинга на събитията
Маркетинговият състав на услугите се състои от 7 компонента. Те са:
 Продукт.
 Цена.
 Място.
 Промоция.
 Хора.
 Процес.
 Физическа среда.
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Съдържание на маркетинга на събитията

Място
Търговия на дребно
Търговия на едро
Поръчка по пощата
Интернет
Директна продажба
На едно и също ниво в
йерархията
Чрез множество канали

Продукт
Дизайн
Технология
Приложимост
Удобство
Стойност
Качество
Опаковка
Марка
Аксесоари
Гаранции

Физическа среда
Интелигентна
Изчерпана
Интерфейс
Комфорт
Съоръжения

ЦЕЛЕВИ ПАЗАР

Процес
Отнасящ се специално
до индустриите,
предлагащи услуги
Как се използват
услугите?

Цена
Стратегии:
Изравняване
Проникване
Психологическа
Надхвърляща разходите
Загуба на водеща позиция и др.

Промоции
Специални оферти;
Реклама; Поръчителство;
Право на потребителите да
използват пробни версии;
Директно изпращане;
Брошури/ постери;
Безплатни подаръци;
Игри; Джойнт венър

Хора
Служители
Мениджмънт
Култура
Обслужване на клиенти

Източник: www.smartdraw.com

Продукт на събитието – трябва да представлява ценност за клиента, но не е
задължително тя да е и измерима. Основно се представят нови продукти или подобрени
версии на съществуващи такива. Мениджърите на елементите на продукта трябва да
изберат характеристиките както на основния продукт, така и на редицата допълнителни
услуги и техните елементи, съобразно ползите, желани от клиентите, и представянето
на конкурентните продукти. Елементите на продукта са: всички компоненти на
представянето на услугата, които създават стойност за клиентите. Това може да са
програмата на събитието, транспортът, настаняването, срещите.
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Цена – цената трябва да е конкурентна и да носи печалба. Стратегията на
ценоопределяне може да включва отстъпки, оферти и други подобни. Мениджърите на
услугите на събитието установяват и когато е практично, се стремят да минимизират
другите разходи и тежести, които клиентите могат да понесат при закупуването и
използването на услугата, включително допълнителни финансови разходи, време,
умствени и физически усилия и негативни сетивни възприятия.
Място – отнася се до мястото, където клиентът може да закупи продукта, и
начините, по които продуктът достига до това място. Това се прави чрез различни
канали, като интернет, чрез търговци на едро и на дребно. Мениджмънтът решава кога,
къде и как да се доставят услугите на клиентите. Очакванията на клиентите относно
скоростта и удобството стават важни определящи фактори в стратегията за предоставяне на услуги. Местата на събитията може да са обществени, необществени, масови,
индивидуални, на открито и на закрито.
Промоция – нито една маркетингова програма не може да успее без ефективна
комуникационна програма. Този компонент играе три съществени роли: предоставяне
на необходимата информация и съвет, убеждаване на целевите клиенти в стойностите
на специфичен продукт и насърчаването им да предприемат действия в определен
момент. При маркетинга на услуги комуникацията е образователна по своята същност,
особено за новите клиенти. Може да се наложи компаниите да разяснят на тези клиенти
ползите от услугата, къде и кога могат да я получат и как ефективно да участват в
процеса на услугата. Комуникацията може да се извършва от отделни лица, като
продавачи или обучаващи, или чрез медиите, като телевизията, радиото, вестниците,
списанията, билбордовете, брошурите и интернет страниците (http://www.upas.lt/;
http://www.jurossvente.lt/).
Хора – с това по-общо понятие обозначаваме клиентите, служителите, управляващите и всеки друг, който участва в процеса. Важно е за всеки да осъзнае, че
репутацията на марката, която популяризирате, е в ръцете на хората. Много от услугите
зависят от директното, лично взаимодействие между клиентите и служителите на
фирмата (като например да се подстрижеш или да хапнеш в ресторант). Естеството на
това взаимодействие силно влияе върху възприятието на клиента за качеството на
услугата. Клиентите често преценяват качеството на услугата на събитието, която
получават, най-вече по оценката за хората, които предоставят услугата. Успешните
фирми за услуги полагат значителни усилия при набирането, обучението и мотивирането на персонала си, особено – но не единствено – на тези, които са в пряк контакт с
клиентите.
Процес – отнася се до методите и процеса на предоставяне на услугата и затова
е важно да сме подробно запознати дали услугите са от полза на клиентите, дали се
предоставят навреме, дали клиентите са информирани за услугите и др. Създаването и
предоставянето на елементи на продуктите на клиенти изисква разработване и
прилагане на ефективни процеси. Процесът описва метода и последователността, в
която работи системата, предоставяща услуги. Лошо организираните процеси може да
изнервят клиентите, защото предоставянето на услугата е бавно, бюрократично и
неефективно. Също така лошите процеси затрудняват обслужващия персонал да си
върши добре работата, водят до ниска продуктивност и увеличават вероятността от
неизпълнение на услугата.
Дизическат среда (доказателства) – отнася се до опита от използването на
даден продукт или услуга. Когато услугата стига до клиента, е важно да му покажете
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какво купува и какво – не. Например брошурите, листовките и др. служат за тази цел.
Видът на сградите, пейзажът, превозните средства, вътрешното обзавеждане,
оборудването, членовете на персонала, логото, печатните материали и другите такива
знаци са видими доказателства за стила и качеството на услугите на фирмата. Фирмите,
предлагащи услуги, трябва внимателно да предоставят физически доказателства за
управлението на услугата, защото това може да повлияе значително върху качеството Ј
според възприятието на клиентите. При услуги с малко осезаеми елементи, като
застраховането например, често се използва рекламата, за да се създадат значими
символи. Например чадърът може да символизира защита, крепостта – сигурност.
(Lovelock, C., L. Wright, 1999).
Задача.  Време 10–60 минути
1. Изберете компания, предлагаща услуги, с която сте запознати, и
покажете как всеки от седемте елемента на интегрираното управление на услугата се прилага в нея.



2. Дайте пример за това как компютърните и телекомуникационните
технологии са променили услугите, които използвате в професионалния и личния си живот.



3. Защо времето е толкова важно при услугите по време на събития?



4. Създайте продукт за услуга по време на събитие от типа на
спортен или културен фестивал.


3.3. Маркетингова стратегия
Проучване на пазара. Както вече е известно, основен елемент на седемте
компонента на маркетинга са проучването и анализът на пазара. Преди да се създаде и
продаде ефективно едно събитие, е необходимо да се определят нуждите, очакванията
и предположенията на публиката, към която e насочен маркетингът. Събитието може да
бъде оригинална продукция, или пък историческа, традиционна, годишна среща, но
проучванията трябва да са непрестанни.
Чрез задълбоченото проучване на пазарите предлагащият събитието ще може да
забележи навреме тенденциите и да отговори на променящите се нужди, както и да
разреши някои малки проблеми, преди те да са се превърнали в големи. Тъй като
демографията, желанията и проблемите се променят, маркетингът трябва да е в крак с
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промяната, за да отговори на тези пазарни колебания с всички налични промоционални,
медийни и пазарни инструменти.
Качествено/количествено изследване. Има две основни категории инструменти за проучване, с които трябва да се запознаем: количествени и качествени изследвания. И двете могат да се използват за изследване както преди, така и след събитието.
А качествената методология е изключително ефективна по време на самото събитие.
Основната разлика между двете е следната. Качественото изследване оставя
малко възможности за интерпретации; то улавя отношението или мнението, базирайки
се на цифрова или аналитична система за оценяване. Обикновено е по-бързо, защото
лесно се извършва и представя в табличен вид, по-евтино е и не се поддава толкова на
догадки и предположения, колкото инструментите на количественото изследване.
От друга страна, количественото изследване представлява по-задълбочено
проучване на мнения, цели, визии и наблюдения, основани на опита и представянето.
Отнема повече време, често е по-скъпо и по-податливо на интерпретации от
качествения подход.
И двете категории изследвания се използват както едновременно, така и
поотделно и могат да са ефективни както за предварителните маркетингови стратегии и
планове, така и за оценка след събитието. Може да се наложи да определите кой ще е
най-добрият метод за вас с оглед на времето, с което разполагате, груповите характеристики и вида необходима информация. (Guy Masterman, 2006).
Качествено изследване (твърди данни). В повечето случаи това изследване се
провежда на хартия, по електронен път, например чрез интернет, или чрез телемаркетинг. Представете си, че трябва да изберете един от двама основни говорители за
провеждане на събитие. В своя предварителен инструмент за качествено изследване вие
искате от потенциалната публика да оцени по скала от 1 до 10 (като 1 е най-ниската
оценка, а 10 – най-високата) кой говорител иска да чуе. Говорителят А получава 5,6, а
говорител Б получава 9,3. Резултатът почти не се нуждае от коментар. Данните са
„твърди”. Изберете говорител Б или се подгответе да обясните алтернативата! Тази
система работи добре за всички аспекти на маркетинга и оценка на събитието,
включително и при оценяването на множество образователни програми, социални
събития и др. Инструментите за качествено изследване са обективни.
Въпросите могат да се разработят в два различни стила: на фигурата по-долу ще
видите модел на типично предварително качествено изследване.
Качествено изследване (“меки” данни). Какво е скритото значение? Какви са
целите на това събитие? Какъв е обхватът на интересите на пазара, който се опитваме
да привлечем? Такъв тип въпроси подтикват към качествено изследване, сондиращо
проучване на отношения, мнения, интереси и организационни насоки. По своята
същност този тип изследване отнема повече време и е по-скъпо, както и отворено за
разнообразни и често противоречащи си интерпретации от страна на анализаторите.
Инструментите на качественото изследване са субективни.
Но качественото изследване може да бъде и по-вълнуващо! Това е „изследването
на поемащия рискове”, ако не се страхувате от отговорите. С други думи, резултатите
от качествените техники могат да ви отведат на места, за които може да не сте
помисляли, да ви доведат до нови концепции, дори и до „Полето на мечтите”. Има
различни предпочитани начини за провеждане на качествено изследване.
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Модел на предварително количествено проучване
Следното проучване ще помогне на организаторите на дадено събитие да определят
възможността за осъществяването му. Вашето участие е важно за това усилие.
Отговорете на всички въпроси, като отбележите верния отговор. Върнете проучването
до 1 януари 2010 г.
1. Пол: мъж/жена
2. Възраст: под 25 г.; ■ 26–34 г.; ■ 35–44 г.; ■ 45–60 г.; ■ 61 и над 61 г.
3. Доход: под 24 999 евро; ■ 25 000–34 999 евро; ■ над 35 000 евро
4. Ако събитието е през лятото (скала на Likert):
Няма да го посетя. / Може би ще го посетя. / Нямам мнение. / Вероятно ще го посетя. /
Със сигурност ще го посетя.
5. Ако събитието е през есента (скала за семантична характеристика):
Няма да го посетя ■ (1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5). Със сигурност ще го посетя.
6. Ако по-горе сте избрали цифра 1, моля, опишете причините, поради които няма да
посетите събитието. (Въпрос с отворен край)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________________________________
Върнете това проучване до 1 януари 2010 г. на:
Remigijus Kinderis
P.O. Box..........
Anywhere, Lithuania
За да получите безплатно копие от резултатите на проучването, моля, приложете
визитна картичка.
Източник: Leonard F. Holey, CAE, CMP (2002).

P.S. Предложеният по-горе модел на проучване е предимно количествен, но
въпрос 6 дава възможност и за качествена интерпретация на по-подробния отговор.
Целева група. Това е малка група от участници, които се интересуват от темата,
но представляват несъизмерима извадка от пазара или клиентите ви. Те имат познания
по темата, придобити под ръководството на фасилитатор.
Фасилитаторът трябва да познава въпросната тема, но да подхожда без предварителен дневен ред или определена цел.
Той по-скоро е отговорен за поддържане на дискусията по темата, въвеждане на
ред и правене на заключения, каквито и да са те. Дискусиите често се записват на
видеокасети, аудиокасети или флипчартове, или в краен случай се водят бележки.
Обсъжданията на целевата група могат да отнемат един час или един ден в
зависимост от обхвата и сложността на въпросите. Важното тук е да се отдели
достатъчно време за постигане на целите. Да бъдеш притиснат от времето, е найголямата заплаха за задълбочените дискусии и за постигането на разумен консенсус.
Наблюдение/участие. Тази стратегия за изследване изисква бдителност, време и
взаимодействие между хората. Например като човек, извършващ маркетинг за
събитието, може да искате да посетите бъдещото място на провеждане, за да „го
почувствате” и да можете да го опишете по-добре в маркетинговите си материали.
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Непринудените разговори със служителите и местните хора ще бъдат ефективен
измерител на степента на заинтересуваност от вашето събитие. Дори и самото
наблюдение на предлаганата услуга може директно да подобри процеса на планиране
чрез идентифицирането на потенциални проблеми, които могат да бъдат избегнати по
време на вашето събитие. Колко е дълга опашката при регистрацията? Колко лесно или
трудно е да паркираш колата? Колко претъпкано е кафенето в пиковия час на
закуската? Какво е нивото на отношение на персонала като цяло и качеството на
услугите? Какви са стандартите на поддържане на чистота и състоянието на самото
предприятие и околността? Станете детектив.
Проверете всичко. Масовото водене на бележки и високата бдителност са
жизненоважни за този процес.
Когато отговарям за управлението и маркетинга на голяма национална
конференция, бих искал да отделя време да посетя всяка стая от семинара. Ще преброя
хората и ще сравня общата им бройка с капацитета на стаята. Ще наблюдавам езика на
тялото на студентите и преподавателите. Вдигнатите ръце са добър знак. Отпуснатите
на бюрата глави са лош. След няколко неформални интервюта на излизане си водя
бележки. Това не са космически науки, но е много полезно при избора на теми,
преподаватели и големина на стаите за следващата година, ще направя промените,
отбелязани в бележките ми и ще подготвя едно незабравимо събитие следващия път.
Това е техниката на наблюдение/участие в най-основен и най-ефективен вид.
Задача.  Време 10–60 минути
1. Кой вид изследване ще е по-подходящо при следните ситуации и
защо?
а) компания, организираща събития, иска да проучи какъв ефект има
даден фактор върху закупуването на услугата, предлагана от тях;
.
б) хотел, организиращ конференции, иска да събере предварителна
информация за това, какво мислят клиентите за услугите в конферентните зали, разнообразието на менюто, храната в ресторанта...
2. Интервюирането на целевата група е едновременно широко
използвана и силно критикувана техника в маркетинга. Какви са
предимствата и недостатъците на целевата група? Какъв вид въпроси са
подходящи за проучване на целевите групи?


3.4. Сегментация и избор на целеви пазари
Бизнесът с маркетинг на събитията включва два вида целеви пазари. За всички
събития има участници, а за повечето събития има също и слушатели, зрители и
фенове. Един от уникалните фактори на индустрията, свързана със събитията, е, че и
участниците, и публиката са неделима част от продукта на събитието. Бегачът до вас
или човекът от публиката, стоящ до вас, допринася за впечатленията ви от събитието.
Имайки това предвид, лицето, отговарящо за маркетинга, трябва да намери най-ефективните и ефикасни методи, за да достигне до тези клиенти.
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Познаването на поведението на клиента позволява на организацията да
идентифицира групи от клиенти с еднакви и общи характеристики, което Ј дава
възможност после да бъде по-ефективна и ефикасна при комуникацията си с тях. Тази
част от процеса на планиране се нарича сегментация – метод за разделяне на големи
масови пазари на по-малки, лесни за установяване сегменти, при които клиентите имат
подобни профили и нужди, които може да са привлекателни за организацията.
Търсеното знание може да включва психологични, а също и географски и
демографски данни за потребителите. Целта на сегментацията е да се идентифицират
нуждите на клиента и те да бъдат удовлетворени по-добре от организацията, отколкото
от нейните конкуренти. Jobber (1998) смята, че има три критерия за постигане на това
разграничение.
Основа на сегментацията. Поведенческа сегментация. Какви ползи търсят
клиентите, как и къде купуват, сменят ли марките, „тежки” или „леки” потребители са
и приемат ли продукта благосклонно? Психологическа сегментация: какъв начин на
живот водят? Например дали обичат новостите или са консервативни? Каква е индивидуалността им? Дали са екстроверти или интроверти, агресивни или подчиняващи се?
Профилна сегментация: възраст, пол, етап от цикъла на живота, социална класа, степен
на образование, ниво на доход и местожителство.
Често комбинацията на тези форми на сегментация може да предостави цялостен
подход за достигане до степента на информираност, която ще даде възможност на
мениджърите на събитието да осигурят определен брой сегменти от по-големи пазари,
които са атрактивни предложения за продуктите им. Например продажбата на билети
за дневни представления извън сезона на подходящите целеви пазари изисква
демографски данни за работата и личните адреси, както и психологична информация за
интересите на потребителите и свободното им време в тези моменти. Запълването на
извънпиковите места за Nabisco Masters Doubles в Royal Albert Hall в Лондон включва
насочване към учителите от училищата за слепи деца в селските области на Англия,
които са свободни за училищни пътувания. Предложението е направено още попривлекателно с помощта на асистент, който предоставя коментари посредством
слушалки за всеки.
Докато сегментите са подразделение на масата, то нишите са още по-малка част
от цялото. По дефиниция сегментите все още са доста големи и отворени за
конкуренция, а нишите могат да предложат възможности на една корпорация да
снабдява малка част от пазара с продукт, който няма да носи големи печалби, но може
да доминира на пазара и това ще е повече от достатъчно за една по-малка организация.
Идентифицирането на нишата също се постига чрез сегментация. Преминаването през
процес на сегментация обаче не гарантира успех. Според Буун и Курц (2002) има
четири основни критерия, които трябва да се следват:
1. Пазарният сегмент трябва да предлага измерима покупателна сила и големина.
2. Пазарният сегмент трябва да може да предложи подходящо ниво на печалба.
3. Организацията трябва да може да предостави на сегмента подходяща оферта и
да я разпространява на подходяща цена.
4. Маркетингът на организацията трябва да е в състояние ефективно да рекламира и обслужва този сегмент.
Процесът на сегментация, представен по-долу, е адаптиран от модела на Буун и
Курц.
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Процес на сегментация. Идентифициране на основата на сегментацията:
състои се от избор на основа за сегментацията и подбор на обещаващи сегменти. След
като сме определили предварително сегмента, то изборът може да бъде направен на
базата изцяло на наблюдението или чрез изследване, предизвикано от пазара.
Разработване на сегментен профил. По-пълно опознаване на клиентите във
всеки сегмент, така че да се откроят приликите и разликите между сегментите. Целта е
да открием типичните клиенти за всеки сегмент.
Прогнозиране на потенциала. Идентифициране на пазарния потенциал за всеки
сегмент.
Прогнозиране на пазарния дял. Прогнозиране на вероятния пазарен дял чрез
преценяване на пазарната позиция на конкурентите и изготвяне на маркетингови
стратегии за достигане до клиентите на всеки сегмент. Така ще се идентифицират
необходимите ресурси и ще се претеглят разходите спрямо печалбата.
Избор на целеви пазар. Има няколко подхода за избор на целеви пазар.
Подходът към масовия пазар води до избор на големи групи, при които също може да
имаме успех с малък разход на маркетингови усилия. Събитието е привлекателно за
хора на различна възраст, необвързани или семейни. Те могат успешно да изберат
масовия пазар.
При повечето събития обаче е необходимо диференцирането на целеви пазари,
избрани чрез процеса на сегментация. Пример тук може да бъде събитие за екстремни
спортове, което не е така популярно. Допълнителна диференциация може да се
постигне чрез подхода за нишите. Например събитие, което се провежда в извънпиковите часове, трябва да бъде насочено към местните училища или към женски групи.
След сегментацията организацията може да вземе информирано решение за това
към кой сегмент да се насочи.
Задача.  Време 10–60 минути
1. Посетете интернет страницата на голяма компания, занимаваща
се с организиране на събития. Вижте как тя привлича различни
сегменти чрез интернет страницата си. Дайте конкретни примери.


2. Намерете обява на компания, занимаваща се с организиране на
събития, която е насочена към специфичен сегмент, например деца,
младежи, възрастни, клиенти с високи доходи и т.н. След това
посетете място от обхвата на тази компания. Какво прави
компанията на това място чрез своя маркетинг, за да привлече
сегмента, в който се “цели” чрез рекламата? Дейността Ј може да
включва промоции, свързани с продажбата, изработка на символи,
комбинация от продукти, избор на местоположение на компанията и
ценообразуване.
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Маркетингово планиране
Няма общоприета дефиниция или подход за маркетингово планиране. Това се
дължи на редица проблеми, описани в литературата за маркетинговото планиране и
свързани с размера на организацията, пазара или сектора, в който тя оперира,
фирмената Ј култура и хората, които работят в нея. Проведени са сериозни проучвания
относно планирането на маркетинга и неговите модели, структури и процеси, теория и
типологии. Единственото нещо, което е сигурно, е, че след разглеждане на откритията
на редица проучвания и резултатите от множество информирани становища не е
постигнато взаимно съгласие за единна дефиниция и подход към маркетинговото
планиране.
Един от често срещаните методи, използвани при маркетинговото планиране, е
свързан с акронима АЦСТК. Той означава:
1. Анализ – на околната среда.
2. Цели – поставяне на СИПРО цели.
3. Стратегии – за сегментиране и растеж, избиране на цели и позициониране.
4. Тактика – използваната такава, т.е. маркетингов микс.
5. Контрол – как ще следите дали постигате целите си.
Структура на типичния маркетингов план
1. Ситуационен анализ – къде сме в момента? Всеки добър маркетингов план
трябва да анализира настоящата бизнес ситуация и да зададе един простичък въпрос –
къде се намира бизнесът в момента? За тази цел първо трябва да проведе вътрешен
одит. Вътрешният одит ще разгледа:
– Предишните цели и степен на успеваемост.
– Предишните маркетингови стратегии.
– Минали бюджети.
– Предишните стратегии за сегментиране, избиране на цели и позициониране.
Вътрешният одит цели да разгледа какво сте правили в миналото, дали е било
успешно, ако не, защо; ако да, защо?
След вътрешния одит следващият етап е външният одит. Външният одит ще
разгледа:
– Провеждане на ПИСТ анализ и обсъждане на неговото влияние върху вашата
стратегия.
– Проучване на индустрията, в която работите. Какви са тенденциите?
– Анализ на конкуренцията. Какво са намислили вашите конкуренти?
– SWOT анализ, за да установите настоящите си силни и слаби страни,
възможности и заплахи.
2. Определете целите си – какво ще правите?
Определете своите СИПРО цели, за да знаете накъде сте се насочили. Не
забравяйте, че СИПРО означава:
– Специфични – заявете ясно какво искате да постигнете.
– Измерими – лесно е да се измерят целите, които сте си поставили, чрез
мониторинг на продажбите и на данните от пазарния дял.
– Постижими – поставете си изпълними цели.
– Реалистични – наистина ли можете да ги постигнете с наличните ресурси,
които имате?
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– Организирани по време – поставете си реалистичен график за постигане на
целите.
3. Какви тактики или методи ще използвате, за да постигнете целта си? Как
ще го направите?
– Определете своя целеви пазар. Изберете своя сегмент, определете своята
стратегия за избиране на цели и позициониране.
– Как ще използвате маркетинга в своя помощ? Какви ще бъдат вашият продукт,
цена, място и стратегия за промоции?
4. Как оценявате стратегията? Изпълнявате ли я?
Постигате ли целите, които сте си поставили? За да оцените своя план, може да
използвате някой от следните индикатори:
– Данни от пазарния дял.
– Данни от продажбите.
– Мнение на клиентите.
– Мнение на персонала.
– Мнение на търговците на дребно.
5. Обобщение на извършеното – напишете резюме на плана.
В края на тази задача напишете резюме на плана и го сложете в началото. Защо?
Защото то ще служи като бърза справка и отпратка към плана, който току-що сте
написали.
Резюмето по-долу показва как изглежда типичният маркетингов план.
Структура на маркетинговия план.
1. Обобщение на извършеното
2. Ситуационен анализ
2.1. Резюме на пазара
2.1.1. Демография на пазара
2.1.2. Нужди на пазара
2.2.3. Тенденции на пазара
2.2.4. Растеж на пазара
2.2. SWOT анализ
2.2.1. Силни страни
2.2.2. Слаби страни
2.2.3. Възможности
2.2.4. Заплахи
2.3. Конкуренция
2.4. Предлагане на продукт
2.5. Ключови точки за успех
2.6. Важни въпроси
3. Маркетингова стратегия
3.1. Мисия
3.2. Маркетингови цели
3.3. Финансови цели
3.4. Целеви пазари
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3.5. Позициониране
3.6. Стратегии
3.7. Маркетингов микс
3.8. Маркетингово проучване
4. Финансови въпроси
4.1. Анализ на нормалните приходи
4.2. Прогноза на продажбите
4.3. Прогноза на разходите
5. Контрол
5.1. Изпълнение
5.2. Организация на маркетинга
5.3. Планиране на непредвидени ситуации.
Стратегически и тактически маркетингови планове.
Какво отличава стратегическия маркетингов план от тактическия комуникационен маркетингов план? Основната разлика е в целта да се свържат конкретните
ситуации на клиента с тези на компанията.
Без стратегически маркетингов план компанията може да изгуби ресурси или да
пропусне възможности.
Каква е цената на пропуснатата възможност? Разбира се, в момента не е
възможно да се установи, че сме пропуснали възможност, но след няколко години това
ще стане ясно, когато например конкурентът отвори нова фабрика или навлезе на нов
пазар и приходите му растат по-бързо от нашите.
С други думи, заплащането за изработване на стратегически маркетингов план е
нищожно в сравнение с приходите, пазарния дял и рентабилността, които той може да
генерира.
Разработване на стратегически маркетингов план.
Процесът за изготвяне на стратегически маркетингов план обикновено има три
етапа:
1.




2.



3.


Сегментиране на пазара:
географско;
демографско;
психологично;
поведенческо.
Профилиране на пазарните сегменти:
потенциални приходи;
потенциал за пазарен дял;
потенциал за рентабилност;
разработване на маркетингова стратегия за сегментиране на пазара:
извоюване на лидерска позиция на пазара или разширяване на продуктовата




масов маркетинг или целеви маркетинг;
директни или индиректни продажби.

линия;
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След анализирането на пазарните сегменти, интересите на клиента и процеса на
закупуване е време да се създаде стратегическият маркетингов план. Стратегическият
маркетингов план обикновено включва:
 ситуационен анализ – къде се намира компанията в момента?
а) пазарни характеристики;
б) ключови фактори за успех;
в) конкуренция и сравнение на продуктите;
г) разглеждане на технологията;
д) законова среда;
е) социална среда;
ж) проблеми и възможности.
 Маркетингови цели – къде искат да отведат компанията управляващите?
а) профил на продукта;
б) целеви пазар;
в) целеви обем в долари и/или в други валутни единици.
 Маркетингови стратегии – какво трябва да направи компанията, за да постигне целите си?
а) стратегия за продукта;
б) стратегия за ценообразуването;
в) стратегия за промоции;
г) стратегия за разпространение;
д) стратегия за продължаване на маркетинга.
Как да използваме стратегическия маркетингов план? След като изпълнителният борд на компанията е одобрил стратегическия маркетингов план, е време да се
направи следващата стъпка – да се създадат тактическите маркетингови програми и
проекти, които са необходими за изпълнението на плана.
Тези тактически програми обикновено включват:
 План за разработване на продукта.
 План за маркетингова комуникация.
 План за разработване на продажбите.
 План за обслужване на клиентите.
Ползи от стратегическия маркетингов план. Процесът на разработване на
стратегическия маркетингов план отгоре – надолу помага да се гарантира, че всички
тактически маркетингови програми действат в подкрепа на целите и задачите на
компанията, а освен това отправят едно постоянно и последователно послание към
клиентите. Този подход подобрява ефективността на компанията във всички области,
което повишава приходите и пазарния дял и намалява разходите – всичко това води до
по-голяма рентабилност.
Задача.  Време 10 минути
1. Стратегическото планиране припокрива ли се с маркетинговото
планиране и преструктуриране?


2. Изберете компания, която управлява събития във вашата област.
Потърсете информация в Интернет, която ще ви бъде полезна, ако
трябва да разработите маркетингов план за организацията.
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Глава 4
ЛОГИСТИКА
4.1. Определение за логистика
Широко известно е, че съвременното гражданско развитие на логистичната
наука и практика има своето начало във военното изкуство. Следващите определения
на понятието маркират изходната и междинна точка на процеса на неговото
преобразуване от елемент на военното изкуство в гражданска научна и практическа
дейност. Офицерът от щаба на Наполеон барон Дьо Жомини определя логистиката като
елемент на практическото изкуство за придвижване и разполагане на войските.
Включва в нея определяне на места за дислоциране, строителство на инженерни
съоръжения, планиране, управление и снабдяване, както и транспортиране на всичко
необходимо за войсковите операции. Според речника “Уебстър” (1963 г.) логистиката е
“снабдяване, поддържане и транспортиране на военни материали, средства и
персонал”. Редица изследователи от този период подчертават свързващия аспект на
логистиката.
Тези класически определения на военната логистика не отразяват съвременния
поглед за предмета на логистиката. Преминаването на логистичния подход от военното
дело в бизнеса и гражданската сфера е резултат на еволюцията на възгледите за
икономиката. Необходимостта от начални стъпки в тази посока се обосновава в едно от
северноамериканските списания през 1955 г. Това начало е последвано от бързо
създаване през 60-те години в САЩ, Великобритания, Германия и други страни на
национални Асоциации по логистика, които прокарват пътя на гражданското
приложение. Определението, представяно от Съвета за логистичен мениджмънт,
професионална гражданска организация на логистични мениджъри, обучаващи и
практикуващи в сферата, гласи: „Логистиката е процесът на планиране, изпълнение и
контрол на ефективното и при сравнително ниски разходи използване и съхраняване на
суровини, инвентар, свързан с процесите, готови стоки и свързаната с тях информация
от точката на произход до точката на потребление с цел да се отговори на изискванията
на клиентите.”
Така доста тясното следвоенно разбиране на логистиката бързо е преодоляно.
Логистиката все по-често се приема като системен компонент на интегралната
глобална, национална, секторна или корпоративна икономика. Видният специалист по
управление Магий (1968 г.) пише, че тя е “изкуство за управление на поток от
материали и продукти от източника до потребителя”. Soce приема логистиката като:
“...изкуство и наука, инженерингова и техническа дейност, свързана с определянето на
потребителите, проектиране на задоволяването, снабдяване и осигуряване на ресурси за
поддържане на цели, планове и операции”.
Това по-широко разбиране за логистиката е логично следствие на развитието на
пазарното стопанство. През 50-те години на следвоенното възстановяване вниманието е
насочено към възстановяване на разрушеното стопанство и рационализиране на
производствените процеси и възможности. През 60-те години вниманието е насочено
към проучването на пазара и маркетинга. Едва след 70-те години настъпва период на
индивидуализация на търсенето и предлагането (т.нар. процес на „къстамизация”).
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Настъпва епохата на пазара, доминиран от потребителя, а не от производителя.
Променените потребности за осигуряване на продукт на определено място, със
зададено качество и минимални разходи водят до нови схващания за ролята и начините
за управление на материалните потоци в икономиката. На преден план излиза
потоковото управление на предлаганите стоки и услуги. Разбирането за функционирането на икономиката става по-комплексно поради това, че отчита взаимодействието и
интеграцията на множество значими фактори и условия. Успехът се обяснява не с
усъвършенстването на отделните стопански системи, а с интегрирането на връзките и
зависимостите между тях.
Традиционната логистична дейност и нейното управление получават ново
измерение във връзка с организирането и провеждането на разнообразни специални
събития, особено ако са свързани с транспорт на големи маси от хора от постоянното
им местоживеене до мястото на провежданото събитие и тяхното обслужване със
специални съоръжения. В ограничен смисъл възникващите при това придвижване
проблеми и въпроси наподобяват придвижването на войските, добре познато и
организирано от военната логистика.
От гледна точка на логистиката интерес представлява всяко специално събитие
(предварително планирана дейност, която обикновено привлича голям брой участници
или наблюдатели и изцяло или частично се нуждае от логистично осигуряване и
специален логистичен мениджмънт). Към тези събития се добавят и такива, като
например спортни, културни или развлекателни събития, които дори и да не изискват
специален логистичен мениджмънт, засягат или смущават нормалните логистични
процеси в ограничена или по-голяма териториална зона.
Разпространяването на логистичната концепция в страната се характеризира с
прехода от традиционно разпространената централизирана дейност по “материалнотехническо осигуряване” или „снабдяване” към “логистично осигуряване” или
„логистично управление”. Този преход не е терминологичен, за да бъде лесно решен с
проста смяна на името на дейността. Съществуват съдържателни разлики, които трябва
да бъдат отчетени при управление на споменатия преход. Всъщност става въпрос за
дълбоко трансформиране на съществуващата практика и нейното приспособяване към
добрите световни и европейски образци на тази дейност. Накратко могат да бъдат
посочени следните акценти на съвременната бизнес логистика в услуга на
управлението на специални събития:
 Това е нова управленска концепция или нов начин на мислене за осигуряване
на стоки и услуги за провежданите събития.
 Това е ново виждане за функционирането на икономиката и обектите и
събитията в нея.
 Логистиката поставя ударение не върху процеса, а върху връзките и зависимостите между тях, т.е. върху насочването на потоци от стоки и услуги към участниците и потребителите на специални събития.
 Логистиката предполага мрежово интегриране и балансиране на дейности,
свързани физически или информационно с осигуряването на необходимите стоки и
услуги за клиентите.
Можете да обобщите всички тези аспекти, приемайки, че мисията на логистиката е да достави правилните стоки или услуги на правилното място в правилното
време и в желаното състояние.
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Свързан със събитията, логистичният мениджмънт цели да развие и поддържа
способностите, необходими за пълно осигуряване на ефективното им провеждане.
Основната цел е управление на потока и мрежите по време на осигуряването на
необходимите материали, съоръжения и услуги. Специално внимание се обръща и на
движението на участниците (потребителите) или доставчиците до мястото на
събитието.
Специфичната концепция и подход, свързани с предоставянето на логистични
услуги, всъщност представляват приложение на съвременните методи за пазарно
управление на наличните ресурси. Прилагането им като инструмент за по-добро балансиране на специалните събития изисква и предлага използването на съвременните
пазарни инструменти за регулиране на взаимоотношенията “клиенти–предприемачи” в
бизнеса. Добрият логистичен мениджмънт е израз на зрялост на икономическите
пазарни взаимоотношения и на демократично икономическо управление. Приемането
на логистичните идеи и предприемането на специфични действия за тяхното
приложение при управлението на специални събития е израз на радикална промяна в
управлението на ресурсите в сферата на туристическия сектор като част от цялата
икономика.
Задача.  Време 10 минути
Моля, предложете свое собствено определение за
логистика на събитията.


Базирайки се на опита си, кои аспекти от логистиката на
събитията ще посочите като най-важни в практиката?




4.2. Логистични модели и техният обхват
Гражданската трансформация на логистиката води до откриване и осмисляне на
възможностите, които дава логистичната идея за преодоляване на неопределеността на
средата и риска от промените, които настъпват при управлението на специални
събития. Тази идея се превръща и в инструмент за преодоляване на традиционните
слабости на координацията на икономическите процеси. Логистиката по нов начин
разглежда връзката “околна среда (заплахи и рискове)–стратегия за действие–тактика–
опериране в средата” и предлага специфични инструменти за интегриране на
противодействието срещу нежеланите промени на средата.
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Връзка „среда–стратегия–тактика–опериране” и основни логистични подсистеми
От какво се
нуждаем?
Изисквания
Проекти

Как?
Покупки
Производство

Кой?
Разпределение
Снабдяване
Транспорт

Стратегия
Оперативни
изисквания
Време
Кога?

Как?
Поддържане
Обслужване

Тактика

Оперативен
план

За разрешаването на проблеми, предизвикани от неопределеност и риск от
средата, логистиката изгражда четири основни подсистеми – за определяне на операционните изисквания, за стратегическо насочване на задоволяването на търсенето, за
тактиката на логистичното управление или за начините, по които трябва да бъде
управлявано конкретното събитие, и накрая – за неговото оперативно управление.
Системата за изискванията се занимава с въпросите за определяне на
изискванията на потребностите и проектиране на начини за тяхното задоволяване. От
гледна точка на туристическите предприемачи и доставчици това е генерирането на
операционни изисквания (заявки) на клиентите (за организиране на събития), вкл. за
транспорт и асортимент от съоръжения и екипировка. Отговаря на въпроса „какво е
необходимо за постигане на необходимата способност за организиране и провеждане
на планираните събития”. Включва организаторите на събитията и представителите на
клиентите, които дават своите заявки, както и потенциала за проектиране и планиране
на събитието, който трябва да проектира най-добрите начини за задоволяване на
изискванията. Крайният резултат от системата за изискванията (логистични оперативни
изисквания) е част от проучвателната фаза на управлението на събития.
Стратегическата логистична система и нейният продукт – логистичната
стратегия, са части от добрата корпоративна система и стратегия. Те трябва да отговорят на въпроса как могат да бъдат задоволени нуждите и изискванията? Стратегията
представя в детайли изискванията, подходите, политиките, целите и наличните ресурси
за тяхното постигане. Ангажира топ мениджмънта на водещата организация, вкл.
нейния ресурсен ръководител, отговарящ за логистичното управление на събитията и
системата за покупки. Тази подсистема може да бъде подпомагана от външни или
вътрешни развойни звена, които могат да бъдат привлечени за изясняване на стратегическите аспекти на логистичния мениджмънт. Логистичната стратегия е част от
стратегическия план на събитието.
Тактическата или организационната логистична система включва въпроси,
свързани с планирането и провеждането на събитието. Решава кой ще извърши
необходимите логистични операции. Включва разпределение на логистичните задачи
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между организационните звена, покупките, съхраняването, разпределението, транспорта и др. Основен изпълнител е щабът на ресурсния ръководител на организацията.
Оперативната или контролна логистична система включва управление,
изпълнение, координация и контрол на логистичния процес. Отговаря на въпросите:
„Как да бъдат извършени логистичните операции? Как да бъде извършено транспортирането на участниците, осигуряването на необходимите съоръжения и екипировка,
вкл. купуването, поддържането, обслужването, складирането, превоза и т.н.?” Тази
дейност обичайно се изпълнява съвместно от водещата организация и участващите
подизпълнители – звена на специализирани логистични организации, които са привлечени в организацията на събитието. Тази система засяга въпросите на логистичния
аутсорсинг и договорното възлагане на логистичните услуги за изпълнение от външни
за водещата организация фирми.
Всички тези подсистеми са строго подчинени на времето и трябва да се
съобразяват с времевите изисквания при интеграция на веригата “среда на вземане на
решение (заплахи, рискове)–стратегия–тактика–опериране”. Всички те отговарят на
въпроса: “Кога и къде ще трябва да бъдат изпълнени свързаните дейности?” Доброто
хармонизиране на дейностите на множество организационни единици във времето е
ключов критерий за успешното провеждане на всяко специално събитие.
Съчетаването на изискванията, стратегията, организацията и контрола на
материали, съоръжения, услуги с времето и мястото позволява да се види потоковият
характер на логистичната дейност. Ударението е не върху процесите, които са важен
елемент на дейността, а върху потоците от ресурси, които протичат във времето, и
мрежите, по които тези потоци протичат.
Логистиката се занимава с три от общо шест вида стопански потока. Предмет на
разглеждане от нея са т.нар. класически логистични потоци:
 материални потоци или потоци от необходими материали, съоръжения и
услуги;
 поръчкови потоци за материали, съоръжения и услуги за дадено събитие;
 информационни потоци от данни за материалните и поръчковите потоци.
Останалите потоци са паричен поток, поток на работната сила и инвестиционни
потоци и те не са предмет на логистиката. Те са предмет на други клонове на
икономическата наука и практика, но много често елементи от тези потоци са предмет
на логистичната дейност.
Тези логистични потоци по различен начин се свързват с много разнообразните
по своя вид и характер специални събития. Възможно е обаче да бъде посочена
връзката на логистичните потоци с някои обобщени аспекти на управляваните събития.
Връзка на логистични потоци и аспекти на специални събития
Аспекти на събития/Потоци
Организация на събитията
Гости и заинтересована публика
Технология на провеждане на събитията
Пазари (доставчици на услуги)
Обучение и тренировка
Оценяване и сертификация

Материални
потоци
да
да
да
да

Поръчкови
потоци
да
да
да
да

Информационни
потоци
да
да
да
да
да
да
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Материалните потоци се свързват основно с организацията, приеманите гости,
технологията и доставчиците при провеждане на специалните събития. Поръчковите и
информационните потоци засягат почти всички изброени аспекти на провежданите
специални събития. По-детайлното изясняване на тази релация позволява да бъде
направена известна систематизация, частична унификация и дори стандартизация на
материалните, поръчковите и информационните потоци. Напълно реално е да се
подготвят стандартизирана рамка за поръчка и специфични изисквания за организация
на информационните и материалните потоци за специалните събития. Изброените
потоци сложно се съчетават с извънредно голям списък от специфични логистични
услуги.
Логистичните потоци от услуги протичат в т. нар. логистични мрежи (или
вериги). На практика лесно могат да бъдат разграничени производствените мрежи и
потоци от тези на потребителските или обслужващите мрежи и потоци по съдържащите
се в тях елементи. Производствената материална мрежа включва например: получаване
на суровини и материали, складове за суровини и материали, цехове за изработване на
полуфабрикати, складове за полуфабрикати, цехове за монтаж, складове за готова
продукция и експедиция. Такива мрежи са присъщи на производствената логистика.
Обслужващата мрежа е естествено да съдържа: заявяване, получаване на
необходимите продукти, централни складове, разпределение на продуктите, междинни
(териториални складове), получаване, крайни складове, използване. Тази мрежа е присъща на потребителската логистика. Това разделение е доста условно, доколкото всяка
логистична услуга интегрира едновременно елементи на производствена и потребителска логистична мрежа. Логистичните мрежи се свързват по специфичен начин с
доставчиците на логистични услуги и използваните от тях асортименти от съоръжения
и екипировка за изпълнение на услугите.
Доставчиците на логистични услуги са част от логистичния сектор на икономиката. Това са организации, предлагащи една или набор от логистични услуги. Притежават различни характеристики, които засягат основно спектъра от предоставяни
услуги, осигуряването на необходимите съоръжения и екипировка за услугите, качеството и обема на услугите, както и разходите и цената на предоставяните услуги. В зависимост от спектъра на предлаганите услуги те се делят на (Димитров, П. и др., 2009):
 доставчици на отделни самостоятелни услуги (например въздушен транспорт);
 доставчици на комбинация от услуги, предлагащи различни пакети от услуги,
например превоз и настаняване в хотел, предоставяни от един управляващ център;
 водещи доставчици на логистични услуги, които предлагат интегрирани
услуги на няколко доставчици на комбинирани услуги;
 доставчици-интегратори на вериги от доставки, за които е характерно
обединяването на способностите, технологията и ресурсите на водещи доставчици и
собствената им организация.
Посочените видове доставчици са различно съоръжени с необходимите за
предлаганите услуги поддържащи съоръжения и екипировка. Встъпвайки в конкретен
пазар на специални събития, всеки доставчик трябва внимателно да прецени каква
услуга или пакет от услуги да предложи и какви съоръжения и екипировка са
необходими за поддръжка на предлаганите услуги. Това означава да бъде внимателно
преценено съответствието на услугата с необходимата инфраструктура (например вода,
технически системи, сигурност, здравно осигуряване, транспорт и паркиране, складиране, манипулиране, почистване и пр.) на средата за нейното изпълнение.
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Необходимо е доставчикът да разполага с организационна единица, която да
изпълни тази задача. Тя трябва да свърже и балансира атракциите и съоръженията за
предлаганите услуги. Според Центъра за развитие на Държавния университет на
Орегон атракцията включва естествените и създадени от хората характеристики, които
могат да привлекат хората да посетят специалните събития. Те могат да имат естествен,
възстановителен, културен, политически, общественоценностен или друг характер,
който може да привлече вниманието към предлаганите услуги.
Съоръженията включват пътища, летища, железопътна мрежа, зони за паркиране, водоснабдяване, канализация, електро- и газоснабдяване, контрол на автомобилното
движение и защита на реда и сигурността, медицински пунктове, болници и спешна
медицинска помощ и пр. Всички тези съоръжения и свързани услуги са необходими, за
да направят участието в специалните събития удобно и сигурно. Към тях трябва да се
добавят хотели, ресторанти, търговци на дребно и доставчици на услуги, които също
допринасят много за добрия ефект от събитията, както и всички необходими екипировки, които правят съоръженията ефективни.
Балансирането на търсенето и атракциите с необходимите съоръжения и
екипировка е задача, която зависи от конкретните характеристики на специалното
събитие. Все пак е възможно да се предложи обобщена насочваща рамка за нейното
решение, която включва следните фази:
 Обединяване на атракциите с достъпността и съоръженията и екипировката за
услугите по специалните събития. В тази фаза трябва да се направи експертиза, найчесто по метода на мозъчната атака, за да се определят списъци на атракциите,
услугите, съоръженията и екипировката, които са необходими за планираните събития.
 Определяне на достъпността на съоръженията при конкретните събития и
услуги.
 Преценка на съответствието на съоръженията за настаняване (хотели, мотели и
др.) и хранене (ресторанти и др.) на участниците.
 Определяне на периодите на заетост и ангажиране на съоръженията.
 Резервиране на съоръженията чрез пряк контакт с техните собственици.
 Коригиране на резервациите в зависимост от конкретното потвърждение на
участниците и техните групи.
 Текущ преглед и коригиране на плана за провеждане на събитието от
ръководния орган и неговото управление.
Колкото повече са участващите доставчици на логистични услуги в събитията,
толкова по-сложна е работата по съчетаване на атракциите със съоръженията и
изграждане на логистични мрежи и потоци, които имат необходимия потенциал за
неговото добро управление.
Логистиката е сбор от множество функционални дейности, които се повтарят
многократно по каналите, през които различните фактори и условия (входяща информация) се превръщат в успешни крайни резултати от събитието. Тези дейности могат да
бъдат:
 Транспорт.
 Поддръжка на инвентара.
 Обработване на поръчки.
 Доставки, поръчки, придобиване.
 Закупуване.
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 Защитна опаковка.
 Складова база.
 Съхранение и обработка.
 Информация, поддръжка и други съпътстващи дейности.
На практика обхватът и структурата на приложната логистика варират в
зависимост от типа организация, която се разглежда. Но те винаги са свързани с
„осигуряване на средствата за дейността по събитията”, които са: клиенти (участници),
материали, съоръжения и услуги, както и с вземане на решения за логистично осигуряване.
Теорията предлага редица различни видове, обикновено специализирани модели, които да помогнат на мениджърите да вземат по-добри решения при изпълнение на
своите задължения. Такива са:
 Модел на транспорт и дистрибуция и техника на възлагане.
 Инвентарни модели.
 Модели на надеждност и поддръжка.
 Модели на управленски контрол.
 Мрежови модели и анализ и др.
Този и други модели помагат на мениджърите да разберат, да опростят и да
оптимизират логистичния процес. За да ги използват, те трябва да разполагат със
съответната подробна и точна информация. При по-прости случаи мениджърите могат
да разчитат на своята интуиция.
Задача.  Време 15 минути
В съответствие с дейността на вашата организация
посочете кои са основните логистични дейности за
организиране на събития? Кои са най-често използваните
ресурси и решения за тези събития?
Избройте видовете:
Клиенти (участници):

Материали:

Съоръжения:

Услуги:

Кои са основните изисквания за тях?
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4.3. Логистично управление
Логистичното управление всъщност представлява прилагане на нова управленска концепция към традиционното управление на стопански процеси. Това е
процесът на „доставяне на правилните неща на правилните места, в правилното време и
на правилната цена”. То поставя ударението не върху процесите, а върху връзките и
зависимостите между тях. Балансира и интегрира множество и разнообразни участници
и дейности във времето и пространството с цел постигане на високо равнище на
обслужване при специалните събития.
Както всеки управленски процес логистичното управление включва цикъл,
съдържащ следните основни фази:
 Проектиране и изграждане на логистични мрежи. В рамката на тази фаза
се включва идентифициране на нуждите и изискванията за придобиване и определяне
на доставчиците, потребителите, разпределителите, складовете. В края на тази фаза
трябва да се избере обединяващата ги мрежа. Определят се разходите и времето за
снабдяване и се сключват договори.
 Подобрение и оптимизиране на мрежите. Втората фаза включва съставянето на планове за възможно най-добро използване на съществуващите мрежи. Оценява
се привързването на потребителите към доставчиците. Извършва се комбинирано
планиране, обединяващо работната сила със запасите и доставките.
 Анализ на замяната. При тази фаза се оценяват запасите от крайни продукти. Пресмятат се транспортните опции. Преценяват се оперативните възможности за
изпълнение на поръчките и възможностите за замяна. Отстраняват се тесните места на
системата.
 Операционно планиране и изпълнение. Осъществява се чрез планиране на
материалните потоци и потоците от съоръжения и услуги. Основни задачи на този
процес са:
 приемане на изискванията;
 разпределение и транспорт;
 планиране на основно производство и разписание на доставките;
 планиране на разполагането и съхранението.
В рамките на процеса се изпълняват логистичните транзакции. Контролира се
изпълнението на плана и отклоненията от него. Оценява се и се подобрява операционният статус на системата.
Този стандартен цикъл получава специфична форма при управление на различни
събития. Последователните му фази включват:
 Класифициране и идентификация на специалните събития. Класификацията е необходима предпоставка за добро управление. Тя трябва да подпомогне
идентификацията на конкретното събитие, като очертае неговите елементи, характеристики и различни форми, да разграничи възможните типове и факторите, които му
влияят, да свърже събитието с конкретните изисквания за неговото логистично
осигуряване.
 Определяне на целевите групи, към които е насочено събитието, техните
логистични потребности и оценка на привлекателността на събитието. В резултат от
това трябва да бъдат прогнозирани броят на привлечените посетители и общите
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изисквания за провеждането на събитието. Тези изисквания са необходими за определяне на начините за придвижване и транспортиране на участниците.
 Проектиране на транспортните канали, включително избор на начините за
транспорт на участниците, на материали, съоръжения и услуги. Уточняване на маршрути и засегнати зони. Заедно с това трябва да бъде предложена информация за структурата и съдържанието на събитието, включващи всички елементи на интегралната
концепция за неговото провеждане.
 Характеризиране на участниците в логистичното осигуряване и техните
интереси. Анализът на участниците и техните интереси позволява предвиждане на
потенциалните конфликти и източници на заплахи и рискове за успешното провеждане.
Колкото по-голямо е организираното събитие, толкова повече обединените усилия са
фактор за успех.
 Логистично планиране на специалните събития. Включва разпределение
на отговорностите, определяне на мястото на провеждане и околните зони, управлението на трафика и настаняването (План за трафика и настаняването), както и
мерките за сигурност на участниците и защитата на околната среда. Присъщи елементи
на планирането на сигурността са Планът за управление на риска и Планът за
извънредни ситуации. Първият план цели управление на всички възможни рискове,
съпровождащи специалното събитие и включените в него логистични операции.
Планът за извънредни ситуации е подобен на Плана за управление на риска, но е
насочен към непредвидими извънредни ситуации, за които трудно може да бъде
определено равнище на риск. Разглежда ситуациите за действие и управление на
неочаквани инциденти, които могат да прекъснат и застрашат специалните събития и
тяхното осигуряване. Част от планирането е и застраховането на събитията.
 Оперативно управление и контрол на провежданите събития и тяхното
логистично осигуряване, включващи сравняване на изпълнението с Плана за провеждане и коригиране на отклоненията, вкл. на устойчивостта и сигурността на съставните
процеси.
 Анализ и оценка на качеството и успеха на провежданите събития, вкл.
на логистичното им осигуряване въз основа на натрупания опит от тяхното провеждане. Доброто изпълнение на тази фаза може да подпомогне бъдещата работа по
логистичното управление на събитията.
Посоченото съдържание на цикъла на управление на събития подчертава
мрежовия и потоков характер на логистичното осигуряване. Подмяната на изброените
фази от процеса на управление с други принципи и подходи за управление трансформира логистичната система в придобиваща (дизайн, разработка, тестване, производство и разпространение, модифициране, операции и подкрепа), материално осигуряваща (изисквания, политика, закупуване, надеждност и поддръжка, вътрешна подкрепа,
бюджет), снабдителна (изисквания, контрол на инвентара, осигуряване, транспорт,
дистрибуция, каталози, стандартизация, финансиране и отстраняване), закупуваща
(изисквания, провеждане на търгове и сключване на договори, финансиране) или друг
тип обслужваща система. Това неизбежно стеснява обхвата и ефективността на логистичното осигуряване на специални събития.
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Задача.  Време 10 минути
Моля, определете как стандартните логистични фази се
влияят от въпросите и целите, свързани със спецификата на
вашата компания? Кои са фазите, които са подходящи и
съответстват на вашата практика?



4.4. Логистична организация
Логистичната организация е структурата, която улеснява управлението на
логистичните дейности. Тя е официален или неформален инструмент за разпределяне
на задълженията на персонала по начин, който да гарантира постигане на логистичните
цели. Няма официално приети правила за оптимално организационно структурно разпределяне. Компанията може да следва само общи насоки и своя или чужд опит.
Организационната структура определя необходимите нива на власт и отговорност, които да гарантират, че входящата логистична информация се разпределя
според плана на събитието. Фокусът при нейното изграждане е насочен основно към
организация на логистичните усилия чрез позициониране на ролите на хората в
компанията, които са отговорни за логистиката на събитието. Позиционирането трябва
да гарантира добрите вътрешни условия и външните такива, свързани с други бизнес
функции (маркетинг, финансиране, операции) и да избягва потенциалните конфликти
между тях. Необходимо е формиране на организационна структура за координирано
вземане на логистични решения. Нивото на структурната интеграция на различните
логистични дейности в компанията ще зависи от възприетата философия за намаляване
на времето и разходите и необходимата координация между дейностите в цялата
компания.
Мениджърите имат три основни алтернативи за структура, от които да избират:
неформална, полуформална и официална. Логистичната структура може да бъде
централизирана или нецентрализирана, голяма или малка, подкрепена от персонала или
основана на отговорност на прекия началник и др. Никоя от тези структури не е подобра от останалите. Правилният избор зависи от личностите, традицията и организационната култура и от важността на логистичните дейности.
Задача.  Време 15 минути
Моля, характеризирайте вашата логистична организация,
отговаряйки на въпросите:
 Кои са участниците в логистичните дейности и тяхното
управление?
 Какви ще са ролите им? (вземащ решения, даващ
препоръки, консултант, анализатор, преглеждащ резултатите, изпълнител)
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 Как могат да участват? (пряко или косвено, само по
някои определени теми или задачи)
На тези въпроси трябва да се отговори за всяка основна
стъпка от логистичния процес.
Вашата организационна структура дава ли ясен отговор на
тези въпроси? Какъв тип е структурата? Възможно ли е да
се подобри и ако отговорът е “да” – как?
4.5. Координация на логистичните операции
Основният въпрос за организирането като основна управленска функция е как да
постигне добра координация и взаимодействие между дейностите, функциите и
персонала, така че логистичните цели да бъдат ефективно изпълнени. Координацията и
взаимодействието не могат да бъдат постигнати само с организиране, а се преследват и
останалите основни управленски функции: вземане на решения, управление на
персонала, планиране, контролиране, комуникация и ръководене (лидерство). Координацията сама по себе си е също задача не само на организационното управление, но и
на оперативното управление на компанията, което се концентрира върху технологичните аспекти на изпълнението на конкретните дейности.
Мениджърите на компаниите носят крайната отговорност за логистичното
управление. Те трябва да комбинират всички специфични логистични операции и
функции, за да превърнат управлението или комбинирането на логистични функции в
хармонично действие. Трябва да бъдат решени следните проблеми като основа за добра
и цялостна управленска координация:
 Да се назначи логистичен мениджър, отговорен за оперативната координация.
 Да се изготви логистичен план като част от плана на събитията.
 Да се изгради политика и процедура за кооперирано с други организации
предоставяне на услуги и доставки.
 Да се преразгледат изискванията за важните за събитието материали,
съоръжения и услуги.
 Да се изготвят препоръки за приоритетите и за разпределянето на тези
елементи.
 Да се формират екипи, на които да се делегират логистичните дейности.
 Да се предостави логистична информация на участващите.
 Да се предостави оперативна информация за изпълнението на плана на
мениджъра по събитията.
Често логистичната организация или управлението като цяло се свеждат до
управлението на закупуването и доставките, което е специфична логистична дейност,
чиято цел е да се улесни постигането на целите на събитието. Тя включва:
 изисквания;
 инвентарен контрол;
 поръчки и снабдяване;
 транспорт;
 разпределение;
 пласмент.
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Организационните отговорности при управлението на доставките зависят от
естеството на събитията и капацитета им за услуги.
Поръчването също е една от дейностите, включени в сложния логистичен
процес. Това е услуга, която цели да набави оборудване, материали или услуги (с добро
качество, в достатъчно количество и на справедлива и разумна цена) и те да бъдат
налични в подходящия момент. Обхватът на поръчката включва:
 научноизследователска и развойна дейност;
 закупуване, наемане или лизинг;
 производство, модифициране, сглобяване;
 поддръжка и подкрепа.
От всички тези дейности, операции и функции ще разгледаме само по-често
прилаганите.
Изисквания и технически спецификации
Изискванията и техническите спецификации са описание на материалите,
съоръженията и услугите, които трябва да се поръчат, като се включва и ясно
становище относно минималните изисквания за качество. Изискванията са становищата
за цялостно изчислената нужда от стоки и услуги за определен период от време за
целите на доставките, поръчките или закупуването. Техническите спецификации са
частта от спецификациите на поръчката относно дизайна, качеството и/или изпълнението.
Определянето на изискванията е водеща фаза на придобиването, доставката или
закупуването. Изискванията трябва да включват:
 Наименование, вид и обем на необходимия материал, съоръжение или
услуга.
 Изискуемо качество и стандарти за оценка на качеството, съгласно които то
може да се измери в момента на доставката.
 Пазарна цена на придобиване.
 Оценка и избор на необходимото изпълнение.
Основната идея в този процес е, че формулираните изисквания трябва да
отговарят на нуждите на събитието. На този етап ще се сблъскате със следващите
въпроси: липса на специалисти, дефицит на информация и лоша координация между
частите на организацията.
Задача.  Време 10 минути
Моля, отговорете на въпросите за специфичните събития:
 Защо се нуждаем точно от тези материали, съоръжения и
услуги?
 Какви са целите, които се стараем да постигнем?
 От каква специфична информация се нуждаем, кой ще ни
я предостави и колко често тази информация трябва да бъде
предоставяна?
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Логистично планиране
Планирането е базата за координация на общите усилия при логистичното
управление на събития. Изготвянето на план или програма за поръчки не е лесна
задача. Тя включва:
 Събиране на информация за придобиването.
 Анализ на търсенето и предлагането.
 Избор на стратегия.
 Избор на метод за доставка.
 График за оперативни решения.
 Контрол и корекции.
Планът или програмата (като част от план или програма за събитието) имат за
цел да отговорят на въпросите какво?, кога? и как? съобразно изискванията на събитието. Планът може да бъде на стратегическо, организационно (тактическо) или оперативно ниво. Всяко ниво на планиране изисква различна перспектива. Оперативният план
да се съставя за определен случай или проблем.
Избор на доставчик
Изборът на погрешен доставчик може да доведе до големи разходи. Той може да
е както добре познат стар, така и нов доставчик. Ако доставчикът е стар, може да
отговорите на следните въпроси:
 Защо той ще ви достави продукта или услугата с най-високо качество?
 Наистина ли продуктът или услугата отговарят на цената си?
 Доволни ли сте от предишните доставки?
 Какви са настоящите възможности на доставчика (технически, логистични,
физически, финансови и управленски)?
Ако е нов доставчик, то трябва да изясните:
 От какво се нуждаете?
 Доставчикът в състояние ли е да отговори на вашите изисквания?
 Как ще откриете доставчика, който предлага най-добрите условия?
 Какъв е „обхватът на дейност на доставчика”?
 Какво е качеството на продуктите и какви са цените им?
 Какви гаранции можете да получите за качеството на продуктите?
 Как можете да се уверите, че избраният доставчик е най-добрият?
 Каква е сигурността на доставчика?
Задача.  Време 10 минути
За определен продукт, който често купувате, моля, сравнете
двама доставчици по отношение на:
 качеството на необходимите продукти;
 методите за гарантиране на качеството и за тестването му;
 цената;
 времето на доставката;
 продължителността и режима на доставките;
 методите на плащане.
Добавете и други критерии и направете цялостна оценка на
всички параметри. Изберете най-подходящия доставчик.
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Провеждане на търг
Провеждането на търг е метод за избор на доставчик. Използва се главно за
големи доставки и когато е подходящо дългосрочното обвързване. Провеждането на
търг включва две фази; покана за участие в търга и проучване и оценка на предложенията. Търговете могат да бъдат: открити процедури (открито провеждане на търг,
включително покана за участие до неограничен брой доставчици), ограничена процедура (селективен търг) и процедура с преговори (ограничени или координирани
търгове). Селективните търгове са адресирани към ограничен брой доставчици (оптималният брой е 6). Ограниченият или координиран търг включва преговори с точни
условия (качество, количество и цена).
Задача.  Време 10 минути
Моля, напишете покана до дадена компания да участва в
открит търг за доставка на специални материали, оборудване или услуги.

Сравнете вашата покана с тези на останалите и включете
елементите, които сте пропуснали.
Сключване на договор
Сключването на договор е професионална дейност със силен правен аспект и се
нуждае от юридическа консултация. Договорът е акт, с който две или повече лица
заявяват своето съгласие за това дадени действия да бъдат извършени или понесени от
някое от тези лица в полза на останалите или на други лица. Договорът може да бъде
писмен или в някои случаи устен, което е пречка да бъде доказателство в съда. Тъй
като от договора произлизат законови последствия, то сключващите договора трябва да
са оторизирани за това и да имат право да подписват. Договорът трябва да посочва цена
и да отговоря на приложимите законови норми.
Сключването на договор включва:
 Въпросник за поръчката.
 Предложение с приемлива цена.
 Избор на доставчик.
 Поръчка за доставка.
 Писмо за потвърждение.
 Преговори и връчване на договора.
 Приключване на договора.
Преди подписването на договор всички условия трябва да се съгласуват с
договарящия, включително стандартът за гарантиране на качеството, гаранциите, ликвидните щети и др.
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Задача.  Време 10 минути
Моля, определете най-важните условия за сключване на
договор за специфични събития.





Логистичен контрол
Целта на контрола е да се гарантира, че необходимите материали, съоръжения и
услуги са поръчани навреме и в рамките на бюджета. Също трябва да отправя ранно
предупреждение за значимите отклонения от графика на одобрените план или програма, цена или качество. Контролът включва:
 Сравнение на действителното логистично изпълнение, действителните график
и разходи с плана или програмата и предвидените разходи.
 Определяне на причините за отклонения.
 Посока на коригиращите действия – при необходимост.
Контролът може да е периодичен, на база на събитията (когато се достигнат
контролни точки, които са предварително определени с решение) или породен от
процеса на разпределяне на ресурсите. Във всеки случай той е необходим, за да се
балансира отговорността на управлението при пропуск по отношение на разходите за
използваните контролни механизми.
Задача.  Време 10 минути
Моля, организирайте контрол на готовността на доставчиците за сключване на договор за специфичните събития.



Оценка
Оценката е важна дейност, която се извършва на няколко етапа в логистичния
процес (избор на алтернативи за изискванията, доставчиците и договорите).
Обхватът, критериите и методът се различават съгласно въпросите, които се
разглеждат.
В крайна сметка цялостната оценка на логистичната подкрепа за събитието ще
ни помогне да видим действителното Ј отражение върху ефективността на събитието.
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4.6. Критерии за оценка при вземането на логистични решения
Оценката на логистичните решения е основна част от оценката на събитията.
Всеки логистичен план за провеждане на събитие е различен и специфичните критерии
и акценти в него са различни за различните планове. Но разходите винаги трябва да се
отчитат като основния критерий, поради това че са преобладаващи сред всички
елементи на организиране на събитието. Времето и качеството на услугите са
границите, по които се съди за крайните резултати и ефекти от събитието.
Логистичните мрежи са неделим компонент на логистичното управление, но и
отразяват вътрешното противоречие на това управление. От една страна, наличието на
многобройни елементи, и особено на складове и транспортни операции, забавя протичането на потоците. Това обездвижва материалните ресурси и причинява значителни
загуби на средства. Ориентировъчно може да се предполага, че годишните разходи
(загуби) от обездвижени средства са една десета от средната величина на съхраняваните материални ресурси. От друга страна, намаляването на запасите може да създаде
ситуации, при които логистичната система не разполага с изискваните от нея продукти.
В този случай отново ще възникнат загуби, но вече от прекъсване на дейността. И така,
запасите в мрежата имат силно противоречиво естество и нанасят щети и когато са
големи, и когато са малки. Добра е тази логистична система и мрежа, която позволява
поддържане на най-малки разходи при осигуряването на материални продукти. Тази
логика води до съвременната тенденция за изграждане на “just in time” логистични
системи, в които отсъствието на складове се компенсира с абсолютно точни във
времето доставки на материални ресурси.
Този пример показва вътрешното противоречие на качеството на обслужване и
разходите за логистично осигуряване на специални събития. Изборът и прилагането на
рационален критерий за оценка на ефектите от логистичното управление са от ключово
значение за постигане на целите на управлението на събитията.
Функционалното предназначение или целта на критерия е да осигури надеждни
измервания, сравнения и оценки за степента на достигане на целите, а с това и
правилен избор на алтернативни решения при тяхното преследване. В най-широк план
критерият е средство за измерване и оценка на приближаването на текущото към
целевото състояние. Без критерии за такава оценка решенията и действията са
дезориентирани и само случайно могат да доведат до желания резултат.
Същността на критерия е да измери и позволи оценка на степента на достигане
на целевата обслужваща работа, като я съпостави със заделените и разполагаемите за
това ресурси.
Обслужващата работа е обобщена мярка за създавания бизнес продукт. Тя е
частно благо, което удовлетворява потребностите от желания продукт и се създава чрез
привличане (с логистични средства) на различна комбинация на фактори за
производство.
В зависимост от броя на въвлечените в анализа променливи величини е
възможно да се построят различни критериални отношения за анализ и оценка на
логистичното управление. Тук ще бъдат разгледани две схеми – опростена с две и подетайлна с четири променливи величини.
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А. Две променливи
В този случай има две променливи – вход и изход. Входове обикновено са
предоставените материали, съоръжения и услуги, а изход – извършената работа. Когато
е зададена целевата работа, а сравняваните алтернативи влияят на разходите за нейното
достигане и целят тяхното намаляване, приложим критерий за оценка е икономичността на избраната алтернатива за логистично осигуряване. Обратно, ако при
зададени ресурси се търси максимално възможната работа, критерият за избор на
алтернатива е нейната ефективност.
Икономичност – критерий за оценка, при който с минимални разходи трябва да
се извърши предварително определена работа.
В случая, когато е зададено целево равнище (изход) на обслужващата работа и
се търсят минималните възможни разходи за достигане на тази работа, става въпрос за
търсене на „икономична” алтернатива за логистично осигуряване. Прилаганият критерий в случая е икономичност.
Ефективност – критерий за оценка, при който с определени разходи трябва да
се извърши максимална работа.
В този случай са фиксирани ресурсите (разходите, входът) на обслужващото
производство и се търси постигане на максимално възможната работа, която може да
бъде произведена с тези ресурси. Този критерий за изследване и оценка е ефективност.
Анализът на икономичността и ефективността на обслужващия процес води до
установяване на съществуващата за всеки конкретен технологичен процес равновесна
връзка между ресурсите и изпълняваната работа.
Често обслужващата работа се създава от различни по своето естество продукти
(стоки или услуги). В тези специфични случаи на практика се използват и някои частни
и особени критериални форми. Пример за такива са критериите за оценка на алтернативи за обслужваща инфраструктура, придобити активи (средства и съоръжения за
обслужване), предприети партньорства и пр.
Б. Четири променливи
В този случай са включени четири променливи, които трасират процеса на
въвличане на входни ресурси за производство на услуги. Процесът стартира с влагане
на определени парични средства. Тези средства се използват за покупка на входни
ресурси. Обобщен резултат от обслужването е неговият изход. Произведеният изход в
контакт с пазарната среда създава определена стойност на въвлечените парични
средства.
Стойност
ВХОД
ИЗХОД
/полза/
Пари
(I)
(О)
(М) Разходи за
(V)
ПроизВъншна
покупки
водство
среда
Пари (M)  разходи за покупки  входящи ресурси (I)  производство на
събитие  изходящи резултати (O)  околна среда  стойност (полза) (V)
При тази схема се използват следните четири критерия:
 Икономичност = входове (I)/пари (M)
Този критерий за оценка на логистичното осигуряване означава, че най-добрата
алтернатива е онази, която позволява придобиване на необходимите входове за
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организиране на специални събития с най-малко парични средства. Логично е да се
прилага в случаите на ограничени парични средства за производство на обслужващ
продукт. Той гарантира вземане на приемливо, но не и на най-доброто решение, защото
е възможно известно увеличаване на паричните средства да даде значителен прираст на
входните фактори на обслужване, а с това и на създавания продукт.
 Ефективност = изход (O)/входове (I)
Критерият “ефективност” се отнася за алтернатива на логистично обслужване,
която постига най-голям изход в сравнение с другите алтернативи при еднаква
величина на използваните входове. Очевидно това е силен критерий при вземане на
решение, който трудно може да бъде подменен с други измерители. Този критерий на
практика дава оптимално решение при избора на алтернативи за логистично управление.
 Ефикасност = стойност на парите (V)/изход (O)
Ефикасността е най-слабият рационален критерий за оценка на алтернативи. Той
оценява дали произведеният изход (проведено събитие), независимо с какви средства и
на каква цена, създава необходимата стойност, ценност за клиента. Ефикасно е всяко
нещо, което върши работа, без оглед на цената, платена за него. Ефикасното решение
не е най-доброто решение, но без него предлаганото решение не е рационално. Може да
се приеме като минимално задоволително решение.
 Най-висока стойност (полза) на парите на клентите (НВСПК) =
икономичността. ефективността. ефикасността = (I)/(M). (O)/(I). (V)/(O) = V/M.
Този критерий интегрира силата на трите предходни по-частни критерия, като
оценява постиганата най-голяма стойност на парите за производство на желания
продукт. Това е особено важен критерий за икономическа оценка в логистичния бизнес
сектор поради това, че той оперира и оценява постиганите ефекти с парите на
клиентите. За клиента е от първостепенна важност как ще бъдат използвани платените
пари за поръчаните услуги.
В допълнение на логиката на посочените две критериални мрежи е възможно и
на практика се използват и други частни критерии за аналитични оценки на
логистичното осигуряване и управление. Такива са например критериите за оценка на
възвръщаемостта на инвестициите, за оборота на паричните потоци, за ликвидността,
финансовата мощ, потенциала за растеж и пр. Поради по-специфичния характер на тези
критерии те няма да бъдат разглеждани в настоящия наръчник.
Задача.  Време 15 минути
Разгледайте един обикновен случай на събитие, който сте
преживели. Проверете логистичните разходи, обслужващата
дейност и приходите от събитието (свързани с броя на посетителите). Направете интерпретация на икономичността и
ефективността на логистичното управление.



Разгледайте две различни събития и решете кое от тях е
икономично или ефективно.
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Глава 5
ФИНАНСИРАНЕ
5.1. Въведение
Една от най-важните и трудни задачи е управлението на финансовата страна на
организирането на събитие. Не е възможно да се проведе събитие без финансиране.
Първо трябва да си зададем следните въпроси:
 Какво събитие искам да организирам?
 Защо, каква е целта?
 Как ще изглежда?
 Кога ще се състои?
 Колко ще струва?
След като намерим отговорите, ще имаме насоки за разработването на проект и
ще можем да пристъпим към финансовата част на процеса.
Видове събития
За да постигнем целта на събитието, което ще организираме, е приоритет да
определим какъв ще е видът му.


Какво събитие искам да организирам?

Събитието би могло да бъде:
 Научно:
o конгреси, конференции, семинари и т.н.
 Културно:
o изложби, туристически обиколки с екскурзовод, концерти и т.н.
 Корпоративно:
o конгреси, инсентив-пътувания, фам-трипове, търговски панаири и т.н.
 Институционално:
o национални празници, исторически чествания и т.н.
 Спортно:
o състезания, благотворителни мачове, спортни мероприятия и т.н.
 Церемония:
o сватби, банкети и т.н.
Всяко събитие е различно и изисква различна структура и различни източници
на финансиране. Целите са различни и докато някои събития носят значителни ползи,
то други едва покриват разходите.
Например едно спортно събитие е вероятно да се финансира чрез спонсориране
от спортни марки, предоставяне на права за излъчване и др. От друга страна, едно
научно събитие е по-вероятно да се финансира от таксите на участниците и от
асоциацията или университета, които стоят зад организацията.
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Местоположение на събитието
Какво ще бъде събитието?
Друг основен въпрос е големината на събитието, т.е. какъв ще е броят на
участниците. Важно е да се реши дали ще се посреща голяма публика, или само
избрана група от хора и например дали ще имаме само местни или и чуждестранни
участници, тъй като крайната програма, административните процедури и социалните
дейности ще зависят от големината и характеристиката на събитието.
Освен това както приходите, така и разходите ще се различават според вида на
събитието – местно, национално или международно, като същото се отнася и за
различните източници на финансиране.
И най-накрая, характерът на събитието ще окаже влияние и на възможната
икономическа подкрепа, предоставяна от държавни или частни институции.
Цел на събитието
Какво събитие искам да организирам?
Трябва да се изготви кратък, описателен доклад, който да включва целта,
нуждите и характеристиките на събитието, което ще се провежда.
Кога ще се провежда събитието?
Съставянето на график е много важно, защото включва не само събитието и
неговата организация, но и времето, необходимо за получаване на финансиране.
Какъв ще е характерът на събитието?
Трябва да имаме предвид:
 Основните характеристики на събитието:
o Участници.
o График.
o Необходимо пространство.
o Отговорности.
Тази информация е необходима, за да се определи точният профил на събитието
и да се прецени дали ресурсите са достатъчни за реализирането на проекта.
Целта. Тя трябва да се постигне със завършването на събитието. Според
естеството на събитието ползите са разнообразни:
 Икономически.
 Участие.
 Социални.
 Политически.
 Квалификация.
 Обществен имидж.
 Туристи.
 Научни.
 Медийно отразяване.
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По отношение на финансирането – основната цел на всяко събитие, освен
изброените по-горе, е то да се вмести в предварително изчислените приходи и разходи,
така че крайният резултат да е осъществяване на по-голямата част от плана.
Потенциални участници
Към кого е адресирано събитието?
Важно е да се знае какъв тип участници ще посетят събитието, за да се подготви
то така, че да отговаря колкото се може повече на техните очаквания и да бъде колкото
се може по-динамично, за да привлече необходимото внимание.
Профил на участниците:
 Експерти.
 Професионалисти.
 Студенти.
 Деца.
 Младежи.
 Възрастни.
 Пенсионери.
 Специалисти.
 Публика в най-общ смисъл.
Задача.  Време 30–60 минути
1. Тип на събитието (научно, културно, корпоративно, институционално, спортно и др.)



2. Тип на участниците (професионалисти, деца, младежи, експерти,
публика в най-общ смисъл и др.)



3. Размер на събитието


4. Цел на събитието (икономическа, социална, политическа, туристическа, научна и др.)
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5.2. Бюджет
След като се установи видът на събитието, трябва да разберем дали е възможно
то да бъде проведено и да изготвим бюджета с приходите и разходите.
Изисквания на събитието
По време на организирането на събитието се изготвя предварителен бюджет и
впоследствие се правят промени. Той отнема много време и се основава на предварителни данни.
По-късно, но все още по време на организирането на събитието, се изготвя втори
бюджет. Той е по-доближен до действителността, с по-реални цифри, въпреки че броят
на участниците все още е неизвестен, както и окончателният източник на финансиране.
В крайна сметка се изготвя окончателен бюджет. Той е реален и действащ и е
логично следствие от втория.
Тук трябва да отбележим важността на факта, че по време на организацията на
събитието се появяват и допълнителни разходи. Това са непредвидени разходи, които
изникват по време на събитието и могат да обхванат до 20 % от всички разходи.
Проучване на осъществимостта
Подробният бюджет трябва да включва техническите изисквания, доставчиците
и необходимите услуги за осъществяване на събитието.
Съгласно очакваните постъпления за събитието трябва да се вземат решения за
логистичните, организационните и официалните изисквания, за персонала, а също и за
големината на мястото на провеждане, времето от годината и продължителността на
събитието.
Всеки аспект на събитието трябва да бъде включен в това проучване. Трябва да
знаем дали е възможно да го организираме и то да се състои, като вземем под внимание
минималните цели и процента на тези цели спрямо общите разходи, за да преценим
дали крайните ползи са осъществими.
Изготвя се стратегия за набиране на средства, за да може събитието да бъде
успешно. Тази стратегия трябва да привлече частни или държавни спонсори, както и
участници.
Трябва да проверим дали има търсене, което да отговаря на нашия проект.
Трябва също да знаем и как ще набавим необходимите средства и дали събитието ще
донесе някаква печалба.
Как да изготвим бюджет. Примери
За да изготвим бюджета, трябва да си зададем няколко основни въпроса: Какъв е
размерът на събитието? Към кого е адресирано? Какви очаквания имаме за участието?
Къде е мястото на провеждане? На всички тези въпроси дадохме отговор по-горе.
Във всеки бюджет трябва да има общ баланс на приходите и разходите.
По-долу са показани два примерни бюджета – за може би най-често провежданите събития: спортно и научно.
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Спортното събитие е социално събиране с голям брой участници, тъй като това е
много динамичен сектор, който привлича голям интерес както сред публиката, така и
сред спонсорите, ако се избере правилният спортист. Както беше посочено по-горе,
една от основните цели на спортното събитие е да има икономически изгоди.
В представения пример е лесно да се види крайният баланс на придобитите
ползи, тъй като приходите са по-високи от разходите и следователно организаторите
ще имат излишък, който да използват или за организиране на следващото събитие, или
за своя собствена полза.
В този пример разходите са:
СПОРТНО СЪБИТИЕ
 Транспорт, настаняване, дневни и вънаграждения за състезателите и съдиите,
което съставлява логистичните разходи.
 Откриване с коктейл или церемония в присъствието на участниците и на
медиите.
 Разходи с корпоративен характер: програма на събитието, билети, постери,
журнали, интернет страници (където се продават онлайн билети), пощенски пратки (до
бъдещите участници и спонсори).
 Техническо и аудио-визуално оборудване: екрани за резултатите, кабини за
преводачите, система за връзка с публиката и др.
 Разходи за координация: разходите за техническия секретариат са много
големи, но същевременно отговорността за успеха на събитието е негова и той отговаря
за планирането, разработването и провеждането му от самото начало до уреждането на
сметките.
o Пресцентърът отговаря за отразяването на събитието в медиите. Допълнителен разход са обявите в пресата относно участниците и датите.
 Място на провеждане и помещения: необходимото пространство за провеждане на събитието.
 Застраховките на публиката покриват разходите на организатора в случай на
инцидент с посетителите, повреди в съоръженията, които включват връщане на пари
или отмяна на събитието поради нараняване или оттегляне на участници.
 Тук са включени и непредвидените разходи, защото е много вероятно такива
да възникнат по време на събитието.
Частта “Приходи” съдържа четири основни позиции:
 Такси за участниците: това са посетителите на събитието, които заплащат за
билетите си.
 Спонсори: спортни марки и спонсори като цяло, оказващи икономическа
подкрепа за материалните разходи, които впоследствие лесно се оправдават пред
данъчните служби.
 Държавни институции: всички средства, които се получават от местната
власт, на чиято територия се провежда събитието.
 Общински съвет: предоставя средства за мястото на провеждане на събитието.
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СПОРТНО СЪБИТИЕ
РАЗХОДИ
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Перо
ТРАНСПОРТ И НАСТАНЯВАНЕ
Превоз: летище – хотел – летище
Дневни
Медицински разходи
Съдии и членове на журита
МАРКЕТИНГ
Афиши
Сертификати
Журнал
Комуникации и медии
Пощенски разходи
Промоционални подаръци за събитието
(шапки, тениски, флагчета и др.)
Координация на пресата
ЛОГИСТИКА
Техническо оборудване
PC проектор и лаптопи
Екрани
Система за връзка с публиката
Високоговорители
Техническа поддръжка
Писмен превод
Видеoзаснемане
Технически секретариат
Спортни материали
Канцеларски материали
Устен превод
Място на провеждане
Наемане на спортни съоръжения
Кетъринг
Церемония по откриването
ЗАСТРАХОВКИ
Други разходи

Сума
€ 10 000,00
€ 2100,00
€ 3000,00
€1500,00
€2000,00

ОБЩО

€ 89 450

€ 500,00
€ 600,00
€ 1500,00
€ 800,00
€ 3000,00
€ 6000,00
€ 300,00
€ 600,00
€ 300,00
€ 600,00
€ 500,00
€ 600,00
€ 2150,00
€ 3000,00
€ 6000,00
€ 1500,00
€ 700,00
€ 3000,00
€ 15 000,00
€ 20 000,00
€ 1200,00
€ 3000,00

ПРИХОДИ
Перо

Сума

Участници

€ 25 000,00

Спортни марки
Държавни институции
Общински съвет (място на провеждане)

€ 30 000,00
€ 30 000,00
€ 20 000,00

ОБЩО

€ 105 000,00

ПРИХОДИ – РАЗХОДИ = 105 000 – 89 450 евро = € 15 550 евро ПЕЧАЛБА
НАУЧНО СЪБИТИЕ: КОНГРЕС
Бюджетът за едно научно събитие ще включва само разходите, необходими за
провеждането му. Не е необходимо да се предвиждат големи суми за дизайн, място на
провеждане и др., затова то ще бъде по-икономично, пък и целта му е да се
популяризират последните научни развития, а не реализирането на печалба.
Трудността тук е в спонсорирането на събитието, тъй като то не получава
медийно отразяване и не носи непосредствени печалби за частните компании. Поголяма част от финансирането идва от субсидии за проучвания или с подкрепата на
университети или изследователски институти. Обикновено то не е повече от
необходимото за покриване на разходите. Таксите от участниците помагат да се
покрият всички разходи.
Специален вид научно събитие е медицинското, защото то привлича например
спонсори от фармацевтичната индустрия, които искат да представят новите си
продукти, и покриват някои разходи, като тези за кетъринга (обеди и вечери), за пътни
на докладчиците, за заседанията и др.
В този пример разходите са:
 Транспорт, настаняване и дневни за поканените докладчици.
 Кетъринг: в програмата са включени почивки за кафе и обяд.
 Разходи за научната програма и корпоративен имидж на събитието. Ще има
поне три програми – две предварителни и една окончателна – в зависимост от датите,
предоставени от организаторите. Окончателната програма ще съдържа най-актуалната
информация, – тя се изпраща на участниците, докладчиците и публиката като цяло.
 Техническо и аудио-визуално оборудване, което се използва по време на
сесиите.
 Организационни разходи: техническият и научният секретариат ще отговарят за разработването на програмата.
 Място на провеждане. Мястото на провеждане ще бъде голяма аудитория и
конгресен център.
 Застраховки на публиката и застраховки на делегатите.
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 Тук са включени и непредвидените разходи, които е възможно да възникнат
по време на събитието. В този случай обаче вероятността да се появят такива разходи е
малка, защото всички разходи обикновено са предвидени.
Има две големи позиции в частта “Приходи”:
 Такси за участниците: основният източник на приходи за този тип събитие.
 Спонсори, държавни институции и университети: те покриват част от
разходите, най-често за докладчиците на пленарните заседания и за принтирането. Тези
разходи се оправдават лесно.
НАУЧНО СЪБИТИЕ: КОНГРЕС
РАЗХОДИ
Перо
ТРАНСПОРТ И НАСТАНЯВАНЕ
Пътни разходи
Превоз: летище – хотел – летище
Дневни за докладчиците
МАРКЕТИНГ
Изработване на лого
Първи вариант на програмата
Втори вариант на програмата
Окончателен вариант на програмата
Бюлетин за участниците
Бюлетин за настаняване
Заседания
Баджове за участниците
Баджове за докладчиците
Табелки за идентифициране на докладчиците
Пощенски разходи
ЛОГИСТИКА
Технически и научен секретариат
Посрещачи, които говорят чужди езици
Устни преводачи
Кетъринг
Кафе-паузи и обяд
Техническо оборудване
PC проектор и лаптопи
Екран
Система за връзка с публиката
Техническа поддръжка
Писмен превод
Канцеларски материали
Място на провеждане
Наемане на Конгресен център
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Сума
€3150,00
€9000,00
€2100,00
€3000,00
€300,00
€900,00
€900,00
€1500,00
€300,00
€300,00
€3000,00
€100,00
€100,00
€100,00
€3000,00
€15 000,00
€1500,00
€3000,00
€18 000,00
€600,00
€300,00
€700,00
€600,00
€2150,00
€6000,00
€13 000,00

ЗАСТРАХОВКИ

€1500,00

ОБЩО

€ 90 100,00

ПРИХОДИ
Сума
300 участници
X € 250,00
€75 000,00

Такси
Спонсори, държавни
€15 100,00
институции, университети
Място на провеждане на
маркетинга
Щандове
€ 3000,00
Интернет страница с програмата
Отпечатване на програмата
Докладчици
Хотел за докладчиците
Пътни разходи за докладчиците
Обяд и вечеря за докладчиците
Програми
ОБЩО

€15 100,00

€ 90 100,00

ПРИХОДИ – РАЗХОДИ = € 90 100 – € 90 100 = € 0
РИСКОВЕ И ОТГОВОРНОСТИ
Има моменти, когато разликата между първоначалните два бюджета и окончателния бюджет, който включва и непредвидените разходи, са толкова големи, че
провеждането на събитието е застрашено.
Вероятни опасности:
Липса на опит в организирането на събития. В резултат на това някои от
разходите не се включват в проектобюджета.
Липса на съобразителност. Събитията трябва да се подготвят доста отрано и от
самото начало трябва да се изготви проектобюджет, който да включва всички разходи,
за да се знае какви средства са необходими.
Липса на средства и участници. Бюджетът може да е бил прекалено оптимистичен и полученото финансиране да не е достатъчно. Предполагаемата посещаемост
всъщност се оказва слаба реална посещаемост. Това обикновено се случва при първото
провеждане на повечето събития.
Лоша организация. Датата на събитието не бива да съвпада с друго събитие в
същата сфера, дори и ако обхватът му е различен, тъй като това ще доведе до слаба
посещаемост.
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Отговорности:
Организационният комитет, който ще назначи организатор или се състои от
няколко души, ще поеме пълната отговорност в случай че крайната цел не се изпълни,
тъй като той ще оторизира плащанията от първоначалния бюджет до уреждането на
сметките.
РАЗХОДИ
При изготвянето на частта с разходите от бюджета трябва да се вземат под
внимание всички различни концепции, необходими за организиране на събитието.
Трябва да се изготви списък с въпроси, за да се разберат характерът и обхватът на
събитието.
По-долу са посочени някои от основните разходи в бюджета:
 Необходими човешки ресурси – имаме ли достатъчно персонал, или е
необходимо да наемаме специално квалифициран такъв?
Технически секретариат, домакини, промоутъри, модели, екскурзоводи, координатори, консултанти за имиджа, организатори на събитието, консултанти по протокола,
председатели, докладчици, служители по сигурността, медицински лица, преводачи за
устен и писмен превод, хигиенисти и техници.
 Техническо оборудване. От какво имаме нужда?
Система за връзка с публиката, симултанен превод, звукозаписно студио,
киностудио, медийно покритие и излъчване, рекламни клипове и др.
 Комуникация. От какво имаме нужда, за да популяризираме нашето
събитие?
Реклама, маркетинг и комуникации, графичен дизайн и печат, медийно отразяване, сценаристи, мултимедия, уеб дизайн, пощенски услуги и продажба на стоки,
рекламиращи събитието.
 Развлечения. Искаме ли събитието да е динамично?
Развлечения, артисти, дисководещи, караоке, шоу-програми, културни посещения, музикални вечери.
 Сцена и обзавеждане. Какъв вид презентация желаем?
Наемане на обзавеждане, дигитални визуални средства, оборудване за парти,
големи палатки за увеселения, платформи, сцени, декори и дизайн, дизайн и сглобяване
на щандове, подреждане на цветя, указателни табели и надписи.
 Социална програма. Колко мероприятия за свободното време трябва да
предложим?
Обеди и вечери, кетъринг, гала вечери, церемонии по откриването и закриването, подаръци.
 Място на провеждане. Къде искаме да проведем събитието?
Кметство, лодки, барове и дискотеки, винарни изби и лозя, конгресни и търговски центрове, исторически сгради, замъци, дворци, спортни съоръжения, на открито,
хотели, ресторанти, фоайета.
 Транспорт. Нуждаем ли се от някакви транспортни средства?
Коли под наем, шофьори, автобуси, въздушен транспорт и специални превозни
средства.
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Задача.  Време 30–60 минути
1. Помислете от какъв персонал може да се нуждаете, за да
организирате събитието.


2. От какво се нуждаем по отношение на техническото оборудване?


3. Какви средства ще използваме, за да оповестим събитието?


4. Нуждаем ли се от „социална програма” (обеди и вечери, кетъринг,
церемонии по откриването и закриването, подаръци и др.)?


5. Нуждаем ли се от някакви транспортни средства?

5.3. Приходи и финансиране
Как да се сдобием с парите? Източници на финансиране
След като се завърши бюджетът и се избере обхватът на събитието, следващата
стъпка е да се определи видът необходимо финансиране за балансиране на бюджета.
При всеки вид събитие винаги има два вида финансиране: вътрешно и външно.
Вътрешно финансиране: основно това са средства, които принадлежат на
самата организация и са придобити от предходни събития, които са били по-доходоносни, от таксите за членство и от лични средства на организатора.
Външно финансиране: то може да дойде от:
Такси
От участниците и посетителите на събитието. Те се калкулират в първия
проектобюджет на базата на предишно провеждане на събитието или на подобно
такова, за да се предвидят приходите и да се определят таксите, които ще се събират.
Също така е необходимо да се знае какъв е приносът на институциите, колкото и груби
да са изчисленията, преди да се определят крайните такси. Таксите покриват около 50%
от общите разходи за събитието.
Държавни институции и частни спонсори
Други институции
 Държавни институции: местната власт и Общинският съвет
 Грантове: местни, национални, международни
Недостатъкът на грантовете е, че за тях се попълват сложни формуляри и са
свързани с безкрайна бюрокрация. Често е трудно да се получат, защото всички
разходи трябва да бъдат предварително оправдани и сумата да бъде частично или
изцяло върната, ако не се използва за целите, за които е била първоначално отпусната.
Друг важен аспект при отпускането на грантовете е, че нашето събитие не бива
да съвпада по време с други подобни такива, тъй като спонсорството може да бъде
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поделено между останалите събития, които протичат, или просто средствата да
свършат.
Понякога грантовете са част от годишни бюджети, които са изготвени много
преди събитието да се състои. Ето защо е необходимо да кандидатстваме навреме за
тях и да съобразим своето искане със сумата, която се отпуска за тази цел.
Частни спонсори: в зависимост от вида и обхвата на събитието е възможно да се
намерят частни институции (банки, спестовни каси, компании, спонсори и др.), които
да подкрепят събитието изцяло или частично.
Спонсорирането означава нефинансов или финансов принос в замяна на медийно отразяване и популяризиране, което спонсорите получават.
Когато приносът е нефинансов, разходите се покриват например по следния
начин: Общинският съвет осигурява мястото за провеждане на събитието или частен
спонсор покрива разходите за пътни.
Частните спонсори могат да бъдат:
Асоциации: юридически лица, съставени от партньори с еднаква цел, които
периодично плащат такса за членство, с която подкрепят този тип събития.
Федерации: асоциации като цяло.
Компании: те финансират събития, за да се популяризират. Обикновено оказват
икономическа помощ в замяна на това да се появят на събитие, което се отразява в
медиите.
Благотворителни организации: това са юридически лица с нестопанска цел,
които може да имат търговска дейност и отделят част от приходите си в подкрепа на
културни или социални дейности или дейности в защита на околната среда.
Спонсори: те предлагат помощ с материали или пари с цел дългосрочно
развитие на социалната, културната, научната и околната среда в областта, в която са се
установили.
Спонсорите, споменати по-горе, са промоутъри и организатори на над 80 % от
организираните събития. Повечето събития няма да са възможни без тяхната подкрепа.
Задача.  Време 30–60 минути
1. Видове източници за вътрешно финансиране и суми.


2. Видове източници за външно финансиране и суми


3. Участниците ще плащат ли такси? Колко? Процент от общия
бюджет на събитието.


4. Нуждаем ли се от и/или имаме ли частни спонсори?

5. Има ли някакви държавни помощи, които можем да използваме?
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Глава 6
ОЦЕНКА НА ЗДРАВОСЛОВНАТА СРЕДА,
БЕЗОПАСНОСТТА И РИСКА
6.1. Оценка на риска – пет стъпки
1. Идентифицирайте опасностите.
2. Определете хората в риск.
3. Определете адекватността на съществуващите мерки за контрол и ако се налага, ги изменете.
4. Запишете констатираните факти.
5. Преразгледайте оценката при необходимост.
Идентифициране на опасностите
Контролният лист е добро начало за идентифициране на наличните опасности.
Опитът, старите административни досиета и наблюдението са ключови елементи в този
случай.
Задача.  Време 10 минути
Работете в малки групи и идентифицирайте и групирайте типичните опасности,
които могат да възникнат. Смятате ли, че са възможни и други опасности в зависимост
от местоположението на събитието – на закрито, на открито или от смесен тип?
 * Вашият списък може да включва и някои точки от Приложенията.
6.2. Категории опасности



Физически: шум, вибрации, лазерни и електрически опасности
Химически: токсични, корозивни, с дразнещо действие, опасни материали и

огън
 Позиционни: работа на високо, близо до вода, релефът на мястото, превозни
средства и използване на временни конструкции
 Природни: жега, студ, вятър, замърсяване и свлачища
 Здравословни: умора, дехидратация, мускулно-скелетни наранявания, психологически стрес
Понякога огънят/пожарът се счита за отделна категория.
Помислете как категориите опасности може да си взаимодействат.
Определяне на хората в риск
Различните хора може да са по-уязвими за определени опасности, може да са побезотговорни или по-склонни да поемат рискове, затова разгледайте в частност:
 деца и тези, които се грижат за тях;
 възрастни хора;
 хора с увреждания;
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 доброволци;
 изпълнители;
 майки с малки бебета и бременни;
 хора, чийто майчин език не е вашият;
 хора, които са под влияние на злоупотреба с алкохол / наркотици / вредни
субстанции.
Значението на определянето на хората в риск включва:
 различната им уязвимост спрямо опасността;
 различните им познания и разбирания;
 различните им възприятия за риска;
 различните им способности да реагират на информация;
 различното им поведение в определени ситуации.
6.3. Формуляр за оценка на риска
Има безброй методи и подходи при боравенето с формулярите за оценка на
риска и тяхното попълване. По-нататък е даден един пример. Свържете го с вашите
съществуващи административни формуляри за вътрешна оценка и със специфичното
законодателство и законова рамка във вашата страна.
 Попълнете схемата за оценка на риска за събитието.
 Използвайте скалата на Ликерт (скала с числа) с обхват 1–10 за сериозност
(С), като 1 е най-ниската, а 10 е най-високата оценка.
 Използвайте скала 1 – 5 (1 е най-ниската, а 5 – най-високата оценка) за
вероятност (В).
 Попълнете съществуващите мерки за контрол и се опитайте като управляващ
екип да идентифицирате и други проблеми.
 Резултатът за сериозността най-вероятно ще остане същият, но резултатът за
вероятността ще намалее.
 Опитайте се да попълните всички графи.
 Тук се изискват отчитане на детайлите и отразяване на спецификата.
* Запознайте се с Приложенията – с формуляра за оценка на риска и схемата за
оценка на риска.
Възможно е някои събития да са особено „чувствителни” към проблемите
на здравето и сигурността, защото:
 Те обикновено включват определен вид „публика”.
 Рисковите дейности може да са в центъра на събитието.
 Може да се касае за единични случаи (без данни за други такива при минали
събития).
 Може да разчитат на хора с малко опит или недостатъчно компетенции.
 Редовно включват изпълнителите.
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6.4. Основни дефиниции





Опасност
= нещо, което може да нанесе вреда.
Риск
= степента на вероятност и сериозност на вредата.
Оценка на риска = метод за определяне на риска.
Контрол на риска = средство за намаляване на риска.

 За да се изпълнят изискванията за осигуряване на здравословна среда и
безопасност, е добре да се приеме системният подход.
 Това насърчава правилното планиране и изпълнение на задачите, стоящи
пред управлението на здравето и безопасността.
Например:
HSG65 – Система за управление на здравето и безопасността, приета във
Великобритания
Политика за здраве и безопасност
Организиране
Одит
Планиране и изпълнение
Измерване на представянето
Преглед на представянето
Източник: Health and Safety Executive (United Kingdom), HSE (1997)

Организациите са или могат да бъдат задължени по закон да имат официално
одобрена политика за здраве и безопасност. Политиката трябва да съдържа:
 Становище за намерение.
 Разпределение на ролите и отговорностите.
 Детайли за това как се оценяват и контролират рисковете.
Събитията често са дейност с участие на много агенции и тези елементи трябва
да бъдат внимателно координирани.
6.5. Организиране
 Организирането трябва да включва: управленски контрол, сътрудничество на
всички агенции, комуникация на всички нива и компетентност на персонала.
 Управляващите трябва да могат да гарантират за компетентността на персонала, наетите лица, доброволците и др.
 Трябва да се потърси компетентен съвет от специалисти или консултанти за
разглеждане на риска.
Планиране и изпълнение
 Този елемент се занимава с планиране на събитието и неговата безопасност
чрез оценка на риска и правилно управление и контрол на рисковете, които не могат да
бъдат елиминирани.
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 Когато се определят компетенциите на оценяващия риска, в оперативния
план на събитието трябва да се предвиди и кой ще изпълнява и следи за изпълнението
на приетите мерки за контрол.
 Оценката на риска трябва да разглежда и непредвидените и спешните
случаи.
 Разходите за контрол трябва да бъдат предвидени в бюджета.
 Преди откриването на събитието се използват контролни листове, с които се
гарантира, че всичко е готово за отваряне на вратите.
 Оценката на риска трябва да се извършва постоянно, за да се отбележат
променящите се обстоятелства, ако има такива. Гъвкавостта е ключов фактор.
6.6. Оценка на изпълнението
За да функционира ефективно системата, дейността Ј трябва да се измерва чрез:
 Проверка на съответствието с процедурите – УСПЕХ (= активен мониторинг).
 Записване и разследване на инциденти – ПРОВАЛ (= реактивен мониторинг).
Някои от тези проверки са част от етапа на изпълнение, а други се извършват в
етапа на преразглеждане.
Оценката за всичко, което е извършено правилно, се отбелязва с термина
„активен мониторинг”.
 Проверка за съответствие с установените процедури и политики чрез
задаване на въпроси, наблюдение, проверки на място. Данните се вписват в контролни
листове.
 Проверка за наличност на изискуемата документация, за това, дали проверките за безопасност са извършени, както е планирано, и дали е проведено необходимото обучение.
Оценката за онова, което е извършено неправилно, се отбелязва с термина
„реактивен мониторинг”.
 Разследване на инциденти и злополуки.
 Контрол върху отбелязаните злополуки и докладите за инциденти, за да се
открие дали са налице някакви тенденции или слаби места.
 Наблюдения върху по-продължителните заболявания сред персонала.
Успешно управление на здравето и безопасността
 Ясно определяне на отговорностите за здраве и безопасност.
 Включване на аспектите на здравето и безопасността в цялостното планиране на събитието, а не като последствие.
 Бюджет за оборудването, персонала и контролните системи, които ще са
необходими за справяне с опасностите и рисковете.
 Обучение на персонала и използване на опитни съветници по въпросите на
здравето и безопасността.
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Тематична област

За кого
се отнася?

..........................

Опасност и
ефекти

Местоположение
Сериозност x
вероятност =
основен риск,
базиран на
липсата на
контрол
СxВ=Р

..........................

Съществуващи мерки за
контрол

Оценител

СxВ=Р

Сериозност x
вероятност =
остатъчен
риск

Приложения

Други коментари

Копия до ........................

Необходими
действия в
случаите, при
които рискът не е
контролиран
адекватно

Дата .................

Формуляр за ОЦЕНКА НА РИСКА
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Едно или повече
лица от публиката
падат в зона на
струпване на
тълпата и
причиняват
наранявания сред
останалите.

Пропадането на
бариерите пред
сцената създава
условия за
пропадане на хора
от публиката в
зона на струпване
на тълпата и
причинява
наранявания.
Малки щети могат
да доведат до
разгарянето на поголям пожар.

1. Пропадане на
тълпата
пред сцената

2. Пропадане на
бариерите
пред сцената

3. Ограничен пожар,
предизвикан
от запалване
на боклука

Опасност и
ефекти

Публиката

Публиката
пред сцената

Публиката в
зоната на
пропадането

За кого
се отнася?

2

10

10

4

4

4

8

40

40

Специален екип от патрулиращи
стюарди следи за това и загася
малките пожари с вода от преносими
„раници”.
.

Бариерите пред сцената да се укрепят
за случая. Всички бариери да са
пригодени да издържат натоварване от
5kN/m и да се проверяват всеки ден
преди отваряне на вратите.

Зоната пред сцената е инспектирана и
е плоска и равна, свободна от
препятствия, подът е в задоволително
състояние.

2

10

10

СxВ=Р

4

1

2

8

10

20

Сериозност x
Вероятност =
Остатъчен риск

Не се изискват
допълнителни
мерки.

Няма.

По време на
периодите с
потенциално
високорисково
поведение на
тълпата е
необходима висока
бдителност в зоните
на най-големите
струпвания.

Необходими
действия, в
случаите, при
които рискът не е
контролиран
адекватно

Бариерите да се
проверяват, за да се
гарантира, че няма
отвори, в които може да
се заклещи ръка или др.

Главният стюард ще
следи за това в
моментите на риск. Той
има делегирани права в
случай на пропадане на
хора, което не се
прекратява, да спре
шоуто и да се свърже с
контролиращите
събитието.

Други коментари

Формулярът обхваща 6 страници, съдържа 28 опасности

Съществуващи мерки за контрол

15, 16 и 17 август 2008 г.

Сериозност x
Вероятност =
Основен риск,
базиран на
липсата на
контрол
СxВ=Р

Музикален фестивал

Тематична
област

Оценявана област:

Дата за повторна оценка .........................
ОЦЕНКА НА РИСКА
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Сериозни щети,
разпространение
на пожара.

Инциденти с
моторни превозни
средства и
пешеходци,
причиняващи
сериозни
наранявания или
смърт.

4. Голям
пожар,
предизвикан
от запалването на
боклука

5. Сблъсък
между
превозно
средство и
пешеходец
Публиката

Публиката,
работещият
персонал

8

6

4

4

32

24

Необходимите превозни средства се
снабдяват с пропуски. Въвежда се
забрана за преминаването им в
критични моменти. Всяко движение
на превозни средства се извършва под
контрола на стюард. Колите за спешна
помощ, които се отзовават при спешен
случай с включени светлини, се
упътват от стюардите.

Боклукът се събира на места, до които
публиката няма достъп, и се изхвърля
преди отварянето на вратите на
следващия ден. Противопожарен екип
стои на разположение на място в
случай на по-сериозни пожари, а
стюардите оказват помощ на
персонала при гасенето на по-малките
пожари.

8

6

2

2

16

12

Тази процедура ще
подлежи на
непрестанно
преразглеждане
от страна на
контролиращите
събитието.

Тази операция ще се
наблюдава и ще
подлежи на
преразглеждане.

Това е било проблем по
време на предходно
шоу. Вземат се
непрестанни мерки за
преразглеждане и
подобряване на
ситуацията в рамките на
възможното.

Станало е практика да
се подпалват пожари
като описаните на
фестивални събития.
Политика на фестивала
е да минимизира това,
доколкото е възможно.

Продължение
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Тематична
област

За кого
се отнася?

Посочете
вероятния ефект
за всяка област.

Опасност и
ефекти

Различни места,
дейности или типове
опасност

Вероятност х
Сериозност = Риск

Сериозност x
Вероятност =
Основен риск,
базиран на
липсата на
контрол
СxВ=Р
мерки

за

Вероятност х Сериозност
= Категоризиране на риск

СxВ=Р

Необходими
действия в
случаите, при
които рискът не е
контролиран
адекватно

Ако остатъчният риск е
прекалено висок, какви
допълнителни мерки за
контрол ще го
направят поносим?

Сериозност x
Вероятност
= Остатъчен
риск

Мерки за контрол,
които вече съществуват
на мястото на
провеждане или в плана
на събитието

Съществуващи
контрол

Кои са засегнати?
По-уязвими ли са за
тази опасност?

ОЦЕНКА НА РИСКА

Определете свързаните
въпроси, отговорности
и др.

Други коментари

Глава 7
МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА
„Оценката на събитието е процесът на критично наблюдение, измерване и
мониторинг на изпълнението на събитието, чиято цел е да се оценят правилно
резултатите му.” Bowdin et al. (2001, p. 271)

Планиране – базирано на целите и
проучванията

Оценка – базирана на
наблюдение, обратна
връзка и проучвания

Изпълнение на плана
на събитието

Задача.  Време 10 минути
Работете по двойки: Защо да оценяваме? Избройте точките.
* Запознайте се с Приложението.
7.1. Процес на оценяване на събитията
1.
2.
–
–
–
–
–
3.
оценка.
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Определете ясни критерии за оценка на събитието.
Подгответе процеса на оценка:
Неофициална и официална оценка.
Обратна връзка с клиентите.
Обратна връзка с участниците/посетителите и т.н.
Обратна връзка с управляващия екип на събитието.
Индивидуална оценка.
Идентифицирайте подходящите източници на информация/данните за

Оценка и мониторинг
 Сумарна оценка – в края на събитието
 Формираща оценка – по време на събитието
 Активен мониторинг – задължително се извършва по време на процеса на
планиране на събитието. За справка: Watt (1998) и Shone; моделите за планиране на
събития на Пери.
7.2. Твърди и меки критерии
 Твърди критерии – отнасят се до крайните резултати, като цяло са измерими
и количествени.
 Меки критерии – отнасят се до процеса и като цяло са неизмерими и
качествени.
Задача.  Време 5 минути
 Работете по двойки. Посочете максималния брой източници на информация, които можете да използвате чрез твърди или меки критерии.
* Направете справка с Приложението.
Задача.  Време 5 минути
 Работете по двойки. Избройте потенциалните средства/техники, които
можете да използвате при оценката.
* Направете справка със списъка на възможните отговори в Приложението.
Какви са ползите и предизвикателствата/трудностите за организациите, управляващи събития, от използването на средствата и техниките за оценка?
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Приложение
Защо е необходимо да се прави оценка? Възможни отговори:
 За да се идентифицират или решат проблемите.
 За да се намерят начини да се подобри управлението.
 За да се определи значението на събитието или неговата програма.
 За да се измери успехът или провалът.
 За да се определят разходите и ползите.
 За да се определи и измери въздействието на събитието.
 За да се удовлетворят спонсорите, заинтересованите страни и властите
(отчетност).
 За да се получи одобрение/доверие/подкрепа.
Работете индивидуално и класифицирайте посочените по-долу източници на
информация за оценка като твърди (т) и меки (м) критерии.
Отговори за твърди (т) и меки (м) критерии – някои от отговорите подлежат
на дискусия:
 Спецификации на изпълнението – т
 Положителен имидж – м
 Качество като цяло – м
 Ограничение на ресурсите – т
 Отдаденост на персонала – м
 Възприемане от посетителите – м
 Бележки и коментари на мениджмънта – м
 Данни за продажбите – т
 Брой на посетителите – т
 Финансови доклади и сметки – т
 Крайни срокове – т
 Нагласа за сътрудничество – м
 Етично поведение – м
 Изисквания за разходите – т
 Социални ползи за обществото – м
 Скала на потока на посетителите – т
 Изходни проучвания – м
 Профил на посетителите – т
 Специфични стандарти за качество – т
 Обратна информация от персонала и посетителите – м
Средства и техники на оценяване. Възможни отговори:
1) наблюдение
2) записване на аудиокасета
3) интервюта
4) целеви групи
5) записване на видеокасета
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6) радио- (телевизионно) интервю на хора от улицата
7) кутия за предложения
8) мониторинг на медиите – изрезки от вестници и др.
9) фотография
10) таен гост
11) въпросници
12) персонален дневник
13) срещи с персонала
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